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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA SPORŤÁK FM

Úvod
Sporťák FM je celosemestrální soutěž o nejlepší sportovce Fakulty managementu.
Tato aktivita vznikla za účelem zvýšení zájmu o sport a za účelem podpory Univerzitního sportovního klubu (dále jen USK).
Zúčastnit se mohla celá akademická obec (tj. studenti a zaměstnanci FM) bez rozdílu věku, druhu studia či pracovní pozice. Účast nebyla podmíněna členstvím v USK,
ale přinášela mnoho bodů navíc.
Body do soutěže bylo možné získávat jak navštěvováním aktivit vypsaných v USK,
tak účastí na jednotlivých turnajích organizovaných speciálně pro tuto soutěž. Aktivity byly velmi pestré, tudíž si mohl vybrat téměř každý.

Obrázek 1: Logo
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1 Letní semestr 2016/2017
V letním semestru 2016/2017 odstartovala soutěž Sporťák FM. Celkem se uskutečnilo 7 bodovaných turnajů, které byly pod záštitou Sporťák FM. Z toho 5 turnajů
vzniklo pouze za účelem této soutěže a 2 turnaje mají na fakultě již dlouholetou tradici. Do bodování jsme zapojili i turnaj v bowlingu, který organizovala studentská
organizace E4S.
Prvním turnajem byl stolní tenis, který se uskutečnil ve dvoraně FM. Celkem jsme
měli k dispozici 4 hrací stoly a turnaje se zúčastnilo 16 hráčů. Další turnaj se uskutečnil také ve dvoraně a jednalo se o šachový turnaj. K dispozici jsme měli 8
šachových her a hodin. Většinu nám zapůjčil bývalý šachový klub ze Strmilova, jehož
člen nám přijel dělat rozhodčího. Tohoto turnaje se zúčastnil jako host i náš absolvent, který šachy hraje závodně. Dne 23. 3. 2017 jsme soutěž Sporťák FM přesunuli
do sportovní haly Slovan, kde se uskutečnil turnaj v badmintonu a týden na to jsme
organizovali společně se studentem Michalem Hambalkem soutěž v posilování. Posilování bylo určeno i pro veřejnost, která přišla v hojnějším počtu než studenti.
Jednalo se zejména o návštěvníky posilovny, ve které se závod uskutečnil. Poslední
novinkou byl turnaj ve stolním fotbale. Tento turnaj se uskutečnil ve dvoraně a k dispozici jsme měli 4 hrací stoly, které byly dovezeny z Třeště. Tohoto turnaje se
zúčastnilo nejvíce lidí, celkem 40 hráčů.

Obrázek 2: Turnaje letního semestru
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Mezi turnaje s dlouholetou tradicí na fakultě, které jsme organizovali a zařadili do
soutěže o nejlepšího sportovce, patří plavecké štafety a Jindřichohradecká hodinovka. Plavecké štafety se tradičně uskutečnili o Velikonocích. Díky velkému zájmu
se poprvé plavaly 4 rozplavby. V každé rozplavbě plave 5 týmů. První rozplavba byla
určena pro děti do 15 let, druhá a třetí pro veřejnost a poslední pro akademickou
obec FM. Z řad studentů se zúčastnily 3 týmy a z řad kantorů jeden tým. Jindřichohradecká hodinovka se běžela dne 3. 5. 2017. Z řad veřejnosti se zúčastnilo cca 40
běžců, z řad akademiků přišlo běžců 17. Jelikož Jindřichohradecká hodinovka byla
poslední bodovaná aktivita, proběhlo zde i vyhlášení celkových vítězů soutěže sporťák FM.

Obrázek 3: Plavecké štafety a Jindřichohradecká hodinovka v LS

Na medailových pozicích se umístili:
Kategorie muži:

Kategorie ženy:

1. Zdeněk Šic

1. Tereza Maříková

2. Martin Hrabík

2. Lucie Ferdová

3. Josef Kluzák

3. Alžběta Kleinová

Všechna medailová umístění získala členství v USK na další rok zdarma. Od sponzorů
pak obdrželi sportovní oblečení, poukázky na bowling a do bazénu.
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Obrázek 4: Vítězové LS

Obrázek 5: Ceny v LS
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2 Zimní semestr 2017/2018
V zimním semestru jsme zorganizovali celkem 6 turnajů. Čtyři turnaje byli v rámci
této soutěže novinkou. Tuto čtveřici doplnily opět plavecké štafety, které se konají
každý semestr, a pro velký úspěch a organizační nenáročnost jsme zopakovali turnaj
ve stolním tenise. Do Sporťáka jsme zařadili i tradiční Alfarun. Alfarun jak již z názvu
vypovídá, spadá pod studentské sesterstvo Alfa Fí. My jsme letos s organizací pomáhali.
Tento semestr jsme započali turnajem v minigolfu, který se uskutečnil v areálu hotelu Frankův dvůr. Dalším závodem byl již zmiňovaný Alfarun. Pro zpestření aktivit
jsme si jako třetí turnaj vybrali závod v bruslení, kde se soutěžilo nejen v rychlosti,
ale i v obratnosti. Pro odlehčení jsme jako další aktivitu zvolili šipky. Plavecké štafety
se uskutečnily před Mikulášem a opět se plavaly 4 rozplavby. Zde bychom rádi vyzdvihli narůstající zájem studentů o tento závod. Bylo opět o jeden studentský tým
více. Plaveckých štafet se tedy zúčastnilo celkem 31 studentů. Posledním a rozhodujícím turnajem byl stolní tenis, který měl stejnou strukturu jako v letním semestru,
pouze se nám přihlásilo více závodníků.

Obrázek 6: Turnaje zimního semestru

Na rozdíl od letního semestru se studenti kompletní výsledky dozvěděli až na vyhlášení Sporťáka. Do poslední chvíle tedy netušili, jak na tom jsou a jak se umístili.
V letním semestru jsme výsledky zveřejňovali průběžně, ale na základě zjištěné
zpětné vazby ponecháme do příštích let model zveřejnění konečných výsledků. Vyhlášení proběhlo na posledním futsalovém zápase. Všechna medailová umístění
získala poukázky do sportovního obchodu, medaile a hodnotné dárkové balíčky.
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Umístění muži:
1. Jakub Zíka
2. Jakub Beneš
3. Josef Kluzák

Umístění ženy:
1. Jana Vostrá
2. Markéta Hanzalová
3. Vendula Kupková

Obrázek 7: Vítězové ZS

Obrázek 8: Ceny ZS
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2.2 Hokejový zápas
Hokejový zápas fakultního výběru se uskutečnil dne 7. 11. 2017 na zimním stadionu
v Jindřichově Hradci. Hlavními organizátory byli studenti Tomáš Kohút, Matěj Samec
a organizační tým soutěže Sporťák FM. Fakulta managementu se utkala v souboji
s Českou podnikatelskou pojišťovnou (dále jen ČPP). Bohužel podlehla nátlaku ČPP
a tento zápas prohrála. Součástí zápasu byl i doprovodný program a soutěž o nejlepšího fanouška. Studenti přišli fakultu podpořit v hojném počtu a zajistili na zápase tu
správnou atmosféru.

Obrázek 9: Hokejový zápas
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3 Rozpočet
Tabulka 1: Rozpočet letního semestru 2016/2017
Letní semestr 2016/2017
Stolní tenis

Ceny

248,10 Kč

Šachy

Ceny

497,20 Kč

Badminton

Ceny

614,10 Kč

Posilování

Ceny

437,00 Kč

Poháry

1 427,00 Kč

Občerstvení a ceny

2 521,00 Kč

Ceny

460,00 Kč

půjčení hracích stolů

3 500,00 Kč

Ceny

1 000,00 Kč

Občerstvení

1 281,50 Kč

Poháry

1 232,00 Kč

Poháry

1 000,00 Kč

Ceny

673,00 Kč

členství v USK na další akademický rok

3 000,00 Kč

Materiál

597,50 Kč

CELKEM LS

18 488,40 Kč

Plavecké štafety

Stolní fotbálek

Hodinovka

Vyhlášení vítězů LS

Tvorba nástěnky
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Tabulka 2: Rozpočet zimního semestru 2017/2018
Zimní semestr 2017/2018
Minigolf

Bruslení a hokejový zápas

Šipky

Plavecké štafety
Stolní tenis

Vyhlášení vítězů ZS

Ceny

455,10 Kč

Pronájem

2 500,00 Kč

Ceny

485,50 Kč

pronájem ledové plochy a šaten pro hráče

5 520,00 Kč

půjčení bruslí pro soutěžící

200,00 Kč

Ceny

467,80 Kč

pronájem herního automatu

250,00 Kč

poháry

1 308,00 Kč

občerstvení a ceny

3 387,90 Kč

Ceny

721,70 Kč

medaile

435,00 Kč

Ceny

1 484,10 Kč

poukazy na nákup sportovních potřeb

2 400,00 Kč

Vyhlášení vítězů celého akadepoháry
mického roku

1 120,00 Kč

Tvorba loga

1 866,50 Kč

Tvorba triček

910,00 Kč
CELKEM ZS

23 511,60 Kč

Celkové náklady Sporťáka FM za kalendářní rok 2017 činí 42 000 Kč. Peněžní prostředky z Interní studentské soutěže byly plně vyčerpány.
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Závěr
Soutěž Sporťák FM se stala u studentů velmi oblíbená. Podařilo se nám zvýšit zájem
o sport a aktivity pořádané USK. Ukázalo se, že na každém turnaji panuje opravdu
skvělá a přátelská atmosféra. Studenti se zapojují i do takových sportovních turnajů,
které by nikdy nevyzkoušeli. Vědí, že v naší soutěži jde hlavně o to zúčastnit se, daný
sport si vyzkoušet, užít si srandu a poznat nové přátelé.
V letním semestru se alespoň jednoho turnaje zúčastnilo 61 mužů a 25 žen. V zimním semestru se zúčastnilo 48 mužů a 29 žen. Abychom výsledky mohli porovnávat,
je důležité počet soutěžících přepočítat na turnaje v daném semestru. V letním semestru se totiž uskutečnilo o dva turnaje více, je tedy samozřejmé, že celkový počet
bude větší. Když jsme hodnoty přepočítali, vyšla nám větší účast v druhém semestru.
To svědčí o narůstajícím zájmu. Grafické zobrazení vidíte na následujícím obrázku.
Sporťák FM má velký potenciál pro rozvoj, ať jde o lepší správu facebookové
stránky, či organizování akcí pro veřejnost nebo střední školy. Rádi bychom tým organizátorů rozšířili a Sporťáka tímto směrem rozvíjeli.
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Přílohy
Příloha č. 1 – Pravidla soutěže sporťák FM
Účastníci
Právo účasti v soutěži mají všichni studenti a zaměstnanci fakulty managementu, bez
rozdílu věku, druhu studia či pracovní pozice. Účast v soutěži není podmíněna členstvím v Univerzitním sportovním klubu, ale členství přináší mnoho bodů navíc.
Bodové hodnocení
Body je možné získávat několika způsoby:
● Účastí na turnajích a závodech pořádaných v rámci soutěže „Sportovec fakulty managementu“
● Účastí na ostatních akcích a závodech pořádaných USK FM (tj. plavecké štafety, Jindřichohradecká hodinovka)
● Návštěvou pravidelných aktivit v rámci USK FM
Bodování probíhá žebříčkovým způsobem, kdy všem účastníkům je podle pořadí v
cíli přidělen určitý počet bodů. Body se přepočítávají pomocí koeficientu, který je závislý na počtu účastníků a samotném pořadí v cíli. Body jsou vždy zaokrouhleny na
celé číslo. Tento způsob bodování odpovídá obvyklým standardům, kdy první v pořadí získává plný počet bodů, ostatní závodníci pak poměrnou část.
Mimo toto bodování jsou každému ze soutěžících přičteny body za účast v dané soutěži jako bonifikace.
Výpočet koeficientu:
ZVD=((n+1-p)/n)
b – Celkový počet získaných bodů
n – počet účastníků
p – konečné pořadí v cíli
Celkový počet získaných bodů je dle vzorce
CPB=(PPA*10 + PPST*3)+ZVD
CPB…celkový počet bodů
PPA… počet pravidelných aktivit
ZVD… počet získaných bodů ze závodů a turnajů
PPST… počet návštěv posilovny a herny stolního tenisu
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Zúčastní-li se tedy daného závodu 38 soutěžících, první z nich získá 100 bodů, pátý v
pořadí 89bodů, devatenáctý pak 66 bodů a poslední závodník v pořadí získá 2 body.
Bude-li závodník z jakéhokoliv důvodu diskvalifikován, ztrácí na body nárok a získává pouze bonifikaci za účast.
V rámci celé soutěže budou body přičítány na „konta“ samotných soutěžících, z nichž
pak po skončení celé soutěže bude vyhlášen Sportovec a Sportovkyně Fakulty managementu.
Bodové hodnocení jednotlivých aktivit:
Turnaje a závody: 50 bodů za účast + koeficient * 100
Návštěva pravidelných aktivit USK FM (mimo posilovny a herny stolního tenisu): 10
bodů
Návštěva posilovny a herny stolního tenisu: 3 body
Pokud soutěžící navštěvuje pravidelné aktivity, které USK vypisuje, je mu za každou účast na nich připsáno 10 bodů do soutěže. Podmínkou je zadání docházky
lektorem do IS USK.
U fotbalové a florbalové ligy je připsáno 10 bodů pouze v případě nastoupení do
zápasu a aktivní účasti v něm. Tzn. body nezískávají hráči, kteří jsou na soupisce
týmů a do zápasu nenastoupí.
Další ustanovení a pravidla
Do soutěže se automaticky započítávají výkony všech soutěžících bez rozdílu. Vyjmutí z bodování na vlastní žádost je možné pouze ve výjimečných případech, o čemž
rozhoduje organizační výbor soutěže.
Pravidla a způsob registrace jednotlivých akcí budou zveřejněna vždy s dostatečných
předstihem (7-10 dní před akcí). Na každou akci probíhá registrace zvlášť. Uzavření
registrací bude vždy koncem týdne předcházejícího dané akci.
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