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STATUT  
 

,,MEMORIÁL JOSEFA ŠŤULÍKA“  
v NKP Ležáky 

 
 

Čl. I 
Základní ustanovení 

 

1. Memoriál Josefa Šťulíka (dále jen „závod“) je forma přespolního běhu. Tento 
závod je každoročně vyhlášen jako jednodenní sportovní setkání, které je určeno 
žákům druhého stupně ZŠ, studentům středních škol a studentům středních 
odborných učilišť. Jeho cílem je vzbudit zájem studentů o historii památných míst 
souvisejících s nacistickou represí na území České a Slovenské republiky. 

2. Memoriálu se mohou zúčastnit žáci devátých tříd základních škol, studenti 
středních škol a středních odborných učilišť na území České a Slovenské 
republiky. Každá škola může přihlásit libovolný počet studentů. Zároveň škola 
s největším počtem přihlášených závodníku obdrží putovní pohár. 

3. Memoriál Josefa Šťulíka je rozdělen do dvou kategorií. V I. kategorii budou 
zaregistrování žáci a žákyně devátých tříd základních škol. Do II. kategorie budou 
zařazeni studenti a studentky SŠ a SOU. 

4. Trasa závodu vede po naučné stezce NKP Ležáky – Městys Včelákov. 
 
 

 
Čl. II 

Organizace závodu 
 

 

1. „Memoriál Josefa Šťulíka“ vyhlašuje každoročně NKP - Pietní území Ležáky, 
spravovaná Památníkem Lidice, příspěvkovou organizací MK ČR. 

2. Vyhlášení probíhá zveřejněním výzvy k účasti k aktuálnímu ročníku závodu  
na webových stránkách NKP Ležáky. 

3. Do přespolního běhu je zařazena škola, která podá vyplněnou přihlášku 
dostupnou na webových stránkách NKP Ležáky. 

4. Přihlášky budou přijímány ke stanovenému termínu uzávěrky aktuálního ročníku, 
uvedeného ve výzvě k soutěži. Pokud počet přihlášených závodníků přesáhne 
možný limit, vyhrazuje si vyhlašovatel určit definitivní počet účastníků závodu 
podle data přijatých přihlášek. 

5. V den závodu proběhne registrace škol a jednotlivých účastníků. 
6. Po ukončení závodu a vyhlášení výsledků bude každému účastníkovi předán 

Pamětní list. 
7. Účastníkům bude hrazena autobusová přeprava Chrudim – Včelákov a zpět. 
8. Pro všechny účastníky bude připraveno občerstvení. 
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Čl. III 
Předmět závodu 

 
1. Každý z registrovaných závodníků se zúčastní závodu a k uctění památky Josefa 

Šťulíka poběží přespolní běh po naučné stezce NKP Ležáky – Městys Včelákov.  
2. Součástí závodu je i společenská část probíhající ve znamení setkání účastníků  

s významnými osobnostmi v NKP Ležáky.  
 
 
 
 

Čl. IV 
Orgány závodu 

 
1. Orgány závodu jsou: 

 a) vyhlašovatel 
 b) sekretariát závodu 
 c) porotci 

2. Vyhlašovatelem závodu je organizace uvedená v čl. II, bodu 1. Ve své činnosti se 
řídí tímto statutem. Koordinuje a kontroluje činnost sekretariátu. Sekretariátem 
závodu je pracoviště NKP Ležáky, Miřetice 66, 539 55 Miřetice. Kontaktní osoba 
je Kamila Chvojková – vedoucí NKP Ležáky, tel.: +420 469 444 176, mob.: +420 
739 335 734, e-mail.: chvojkova@lezaky-memorial.cz. Sekretariát přijímá 
vyplněné přihlášky, eviduje je, kontroluje jejich formální správnost a úplnost, 
potvrzuje přijetí přihlášek, které splňují podmínky a vrací k doplnění přihlášky, 
které nemají stanovené náležitosti, v den závodu registruje účastníky. 

 

Čl. V 
Ocenění účastníků závodu 

 
1. V závěru závodu vyhlašovatel ve spolupráci s porotci předává zúčastněným 

závodníkům Pamětní listy a upomínkové předměty. 
2. Vítězové závodu (3 z každé kategorie) obdrží pohár a odborné publikace. 

3. Seznam vítězů aktuálního ročníku závodu bude zveřejněn na webových stránkách 
Památníku Lidice a NKP Ležáky. 

4. Škola s největším počtem závodníků obdrží putovní pohár Josefa Šťulíka. 
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Čl. VI 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Změny statutu lze provádět nejdříve po uplynutí jednoho roku od vyhlášení statutu 
stávajícího.  

2. Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu vyhlašovatele.  

 

V Ležákách dne 24. 9. 2014 

 

 

JUDr. Milouš Červencl  

ředitel Památníku Lidice  


