
 
 

 

Letní světový běh 

Štafetový souboj  
Česká republika - Město Brno - Evropa - Afrika - Asie - Amerika 

Motto: Sportem a tancem k míru a přátelství mezi národy 

 

Slavnostní zahájení a soutěž 

Pátek 17. 6. 2022: 8:55 - 9:40 hodin na hřišti školy 

9:10 Brno - Asie        9:20 Evropa - Amerika        9:30 Česká republika - Afrika 

 

Finále, slavnostní vyhlášení a exhibice: pátek 17. 6. 2022 v 10:00 hodin na hřišti školy 

Pořadatel: ZŠ a MŠ, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace 

Místo: Sport Arena ZŠ Staňkova Brno - hřiště budova Staňkova 

Trať: vyznačená trať na hřišti ZŠ Staňkova Brno 

Startér: Dana Hánová, asistenti týmů a traťoví komisaři: žáci 3. A             
Hlavní rozhodčí: Michael Svoboda 

 

Sraz závodníků: pátek 17. 6. 2022 v 8:10 hodin na hřišti školy ve sportovním oblečení                   
a obuvi. Pití si vezměte s sebou. 
         

Sraz diváků – žáků: pátek 17. 6. 2022 v 8:55 a potom v 10:00 hodin na tribuně hřiště 
školy, kde za žáky zodpovídá vyučující. 
 

Základní pokyny a ustanovení: 
 Doporučená barva dresu - trička: ČR - červená, modrá a bílá, Brno - červená a bílá, Evropa - modrá, 

Afrika - černá, Asie - žlutá, Amerika - červená 
 Tréninky a nominační soutěže budou probíhat v hodinách TV v dubnu, v květnu a v červnu 2022. 
 Nominace bude ukončena v pátek 3. června 2022. 
 Letní světový běh: z každé třídy (od přípravky až po 9. třídy) poběží jeden nejrychlejší žák ve výše 

uvedeném týmu, který je společný pro holky a kluky. Pokud třída neobsadí všechny týmy 
nevadí, nominujte prosím podle stavu žáků. V případě nemoci prosím pošlete v den závodu na 
sraz náhradníka. Jak probíhá samotný závod – prosím podívej se na web školy do sekce videa. 

 Na srazu se žáci v jednotlivých týmech více seznámí a společně rozcvičí. Zároveň zde proběhne 
prezence. Potom pořadatelé žáky seznámí s traťí a také se všemi podrobnostmi soutěže.  

 Letní světový běh – postupový klíč: 9:10 – 9:40 hodin běží týmy souboje na čas dle rozpisu.                      
V 10:10 - 10:40 hodin běží týmy na základě dosažených časů souboje o 5. místo, o 3. místo a finále. 

 Během celé soutěže platí školní řád. Platí zákaz focení a natáčení bez povolení školy. 
 

Této mezinárodní sportovní a společenské akce ve městě Brně se zúčastní cca 500 žáků                  

ZŠ Staňkova Brno z více jak 40 států celého světa. Vzhůru Staňkova!!! 


