
1. organizační porada k Hrám bez hranic 

25. 6. 2019 v 10:00 hod. na OÚ ve Strážku 

 

• Sportovní den se uskuteční dne 14. 9. 2019 od 13:30 na fotbalovém hřišti ve Strážku, 

akce proběhne za každého počasí. 

• Je nutné, aby se soutěžící a rozhodčí dostavili v 12:45 až 13.00 hod., kvůli organizačním 

záležitostem. 

• Soutěžit bude pětičlenné družstvo, z toho musí být alespoň 1 dítě 0 - 15 let, 1 žena bez 

omezení věku, 1 osoba nad 40 let (snížená hranice věku - bylo odsouhlaseno na členské 

schůzi). V případě nedodržení podmínek – penalizace 5 bodů z konečného hodnocení. 

• Každá obec zajistí 2 rozhodčí, kteří budou dohlížet na hru, kterou daná obec 

připravila. 

• Počet přihlášených družstev bude ještě upřesněn (účast zvažuje ještě Horní Rožínka, 

Věžná, Sejřek a Písečné) 

• Počet her se stanoví až podle konečného počtu účastníků (pravidlo – nováček a pořadatel, 

hru nevymýšlí, Strážek se ještě rozhodne, zda hru bude vymýšlet) 

• Již potvrzená účast obcí: Vír, Rožná, Rozsochy, Dalečín, Dolní Rožínka, Štěpánov n. 

Svratkou, Bystřice n. P., Velké Janovice, Strážek a Zvole 

• Stejně, jako vloni, budou zhotoveny trička pro účastníky, kdy na přední straně bude logo 

Her bez hranic a na zadní straně název obce (je potřeba nahlásit do konce července). 

• Barvy družstev: Dalečín – oranžová, Rozsochy – nebesky modrá, Rožná – vínová, Strážek 

– žlutá, Bystřice n. P. – tmavě modrá, Dolní Rožínka – hráškově zelená, Štěpánov n. S.  – 

modrozelená, Velké Janovice – bílá, Vír – červená, Zvole – modrá (zvažují jinou barvu) 

• Pro pořadatele budou použita trička již zhotovená (nutno doobjednat trička pro pana 

Horáka a paní Dočkalovou) 

• Pro rozhodčí budou zajištěny jmenovky s nápisem „ROZHODČÍ“ 

• Mikroregion nechá zhotovit propagační a dárkové materiály (tužky, propisky, frisbee, 

otvíráky, tašky, pastelky, jo-jo apod.) s logem Her bez hranic 2019 a webovou stránkou 

mikroregionu, placky pro všechny účastníky soutěže z Bystřicka a pro 1-3. místo dort 

s logem soutěže a šampaňské. Bylo dohodnuto, že každá zúčastněná obec nachystá 

dárkové předměty v min. počtu 5 ks od každého předmětu (může být i více, ale ideálně 

dělitelné pěti). Všechny soutěžící obce se pokusí zajistit sponzory z jejich obcí a dodat 

sady dárkových předmětů – první tři týmy obdrží jednu tašku každý soutěžící, ostatní 

družstva po jedné společné dárkové tašce.  

• Každý soutěžící obdržel v minulých letech hrníček s logem - bylo navrhnuto, že letos 

uděláme jiný druh - sklenku nebo něco jiného, ještě se rozhodne – na pořízení se složí obce. 

• Obce by měly dopravit obecní vlajky, které budou vyvěšeny před začátkem sportovního 

dne u hřiště – do 6.9.2019 donést do kanceláře Mikroregionu Bystřicko 

• Jednotlivé obce si vezmou patronát nad některou soutěží, kterou mohou vymyslet, 

případně si vybrat z krátkého seznamu, který slouží pro inspiraci (viz. příloha) a zabezpečí 

pro svoji soutěž rekvizity – 2 sady a 2 rozhodčí (současně budou vždy soutěžit 2 obce). 

Jedna soutěž nesmí zabrat více jak 30 minut času!! (zahrnuje kompletní čas i 

s přípravou) 

• Soutěže musí obce nahlásit do konce měsíce srpna. 



• Akce bude propagována na webových stránkách obcí, MB, Města Bystřice n. P., vývěsce 

informačního centra a v zářijovém čísle měsíčníku Bystřicko. 

• Po příchodu soutěžících dostane každý tým – trička, poukazy na občerstvení (1x jídlo, 2x 

pití), 2x jmenovky „ROZHODČÍ“, transparent se jménem obce. 

• Hry budou probíhat následovně – dle předem sestaveného pořadí her jednotlivých obcí se 

vždy jedna hra nachystá pro dva týmy současně, ta se následně hraje, druhá obec v pořadí 

připravuje svoji hru. Po odehrání všemi soutěžními týmy prosíme o úklid své hry, aby 

vzniklo místo pro další hru.  

• Prosím o zaslání členů týmů včetně věku (Jméno, příjmení a věk) – do konce srpna 

• počet bodů, stejně v každé disciplíně, se bude řídit následující tabulkou: 

Pořadí v disciplíně Počet bodů Pořadí v disciplíně Počet bodů 

1. místo 11 7. místo 5 

2. místo 10 8. místo 4 

3. místo 9 9. místo 3 

4. místo 8 10. místo 2 

5. místo 7 11. místo 1 

6. místo 6   

 

• Pokud se dvě obce umístí např. na prvním místě se stejným časem, získávají obě 11 bodů 

a následující obec získává počet bodů, jako by se umístila na 3. místě (tzn. 9 bodů) 

• Každá obec má právo využít tzv. Žolíka, pokud si tým na nějakou disciplínu věří, že v ní 

bude nejlepší (výsledný počet bodů se zdvojnásobí). Žolíka lze využít pouze 1x, ale NE 

na svoji vlastní hru!! 

• Občerstvení zajistí Strážek (bude upřesněno jaké) + pivo jako sponzorský dar Ždas??  

(kolik bude ještě upřesněno) – vyzjistí pan Libor Pokorný. Soutěžícím, organizátorům a 

rozhodčím budou vydávány poukázky na občerstvení. Poukázky: 2x na pití, 1x na jídlo. 

Mikroregion se na občerstvení bude podílet částkou 5000 Kč formou daru – Strážek 

obdrží smlouvu.  

• Pokud bude některá obec chtít občerstvení zdarma pro diváky ze své obce, bude si to 

zajišťovat samostatně. 

• Dětské atrakce zajistí Mikroregion Bystřicko – skákací hrad a trampolínu.  

• Medaile budou vyrobeny dle vzoru z loňského roku (1. – 3. místo → celkem 15 medailí). 

• Během her bude zajištěna reprodukovaná hudba, předběžně zajistí pan starosta Tvarůžek. 

• Ozvučení v případě potřeby bude zapůjčeno Mikroregionem Bystřicko, případně i 

mikrofony. 

• Každá hra bude označena cedulkou s názvem hry, stejně jako loni. Mikroregion Bystřicko 

zajistí nápisy na cedulky. 

• Komentovat celý den bude pan Pokorný (předseda Mikroregionu Bystřicko) a pan 

Horák (místopředseda Mikroregionu Bystřicko). Úvodní slovo si vezme starosta 

Strážku pan Tvarůžek. 

• V úvodním průvodu půjdou obce s transparenty pomalu a s dostatečnými rozestupy, aby je 

bylo možno představit – dle abecedy!! 



• Soutěže budou na dosah od diváků, aby všichni viděli všechny hry. 

• Organizačně bude zajištěno dvěma lidmi fotografování (zajistí pravděpodobně pan 

Tvarůžek) a obsluha výsledkové tabule (zajistí Mikroregion Bystřicko). 

• Každému rozhodčímu Mikroregion zapůjčí desky na zapisování časů do průběžné 

výsledkové listiny. 

• Transparenty a jmenovky „ROZHODČÍ“ se na konci sportovního dne budou 

vracet!!! 

 

• Informace pro soutěžící: 

• - každý tým na místě dostane – igelitovou tašku (5x tričko, obálka s poukazy na jídlo a 

pití pro 7 osob, 7x placka, 2x jmenovka „Rozhodčí“), transparent se jménem obce, 

rozhodčí dostanou listiny pro zápis časů, každý tým také obdrží cedulku svého stanoviště 

(název hry) 

• - dále také dostane 1. obec která začíná hrát desky včetně propisky, pro zápis časů (tyto 

desky + propiska jsou putovní) a budou se půjčovat mezi jednotlivé rozhodčí (předání si 

zajišťují rozhodčí mezi sebou dle herního plánu – nalepeného na deskách) 

 

• - každý tým se skládá z 5 členů a 2 rozhodčích 

• - pokud se tým rozhodne využít tzv. žolíka, musí to před zahájením dané hry nahlásit 

pořadateli u výsledkové tabule, který ho ihned vlepí do příslušného okýnka, toto 

rozhodnutí je nevratné 

• - žolík lze využít pouze jedenkrát za dobu celého klání, ne však na vlastní hru 

 

V rámci organizační porady jsme navštívili i fotbalové hřiště, kde se letošní hry budou konat. 

Předběžně bylo domluveno uspořádání jednotlivých stanovišť (místo, kde se bude soutěžit, 

dále umístění občerstvení, stanů s posezením, atrakcí…)  


