
P R O P O Z I C E 
Seniorského víceboje ostravských seniorů 

pořádaného v rámci celoročních sportovních aktivit  
Ostravského organizačního centra 

 
I. 

Preambule 
Seniorský víceboj ostravských seniorů (dále jen „víceboj“) je koncipován na základě 
disciplín vyhlášených Radou seniorů České republiky, s cílem sjednotit disciplíny 
obdobných klání ve všech krajích, městech a obcích České republiky, kde se tato klání 
konají.  
V neposlední řadě toto pojetí víceboje organizátorům umožní vybrat nejlepší soutěžící 
k reprezentaci města, potažmo kraje, na 3. mezinárodní sportovní hry Rady seniorů 
České republiky a Športiády aktivných seniorov Slovenska, ke kterým jsme byli 
oficiálně pozváni. 
Seniorský víceboj je otevřen všem seniorům Ostravy, Moravskoslezského kraje               
a družebním organizacím z České republiky a Slovenské republiky. Uskuteční se dle 
těchto propozic, které byly schváleny kolektivním vedením Ostravského organizačního 
centra SENIORS.  
 

II. 
Organizátor 

Ostravské organizační centrum SENIORS – sekce sportu. 
 

III. 
Ředitel 

Milan Fabián. 
 

IV. 
Hlavní rozhodčí. 

Jiří Pščolka. 
 

V. 
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé 

Budou jmenováni organizátorem víceboje z řad spolupracujících sportovních                    
a seniorských organizací. 
 

VI. 
Termín konání 

27. června 2018. 
 

VII. 
Místo konání 

Sportovní areál Základní školy gen. Píky, adresa : gen Píky 13A, Moravská Ostrava. 
 

VIII. 
Forma provedení 

Soutěže jednotlivců ve vyhlášených disciplínách s celkovým zápočtem do víceboje. 
 



IX. 
Časové schéma sportovních her 

Příprava sportovišť :           07,00 – 10,00 hodin 
Prezence soutěžících :        od 09,00 do 09,40 hodin 
Slavnostní zahájení her :    09,45 - 10,00 hodin  
Soutěže :                              10,00 - 14,00 hodin 
Vyhodnocení soutěží :        14,00 - 15,00 hodin 
Vyhlášení vítězů :                15,00 - 15,45 hodin.  
Úklid sportovišť :                 Po ukončení jednotlivých disciplín – do 17,00 hodin. 
 

X. 
Disciplíny 

1. Košíková. 
2. Šipky. 
3. Pétanque. 
4. Florbal. 
5. Kroužky. 
6. Kolečko. 
7. Snag Golf. 
8. Tenisová raketa. 
9. Bolloball. 
10. Sprint. 
11. Granát. 
 
Popis jednotlivých disciplín :   
 
KOŠÍKOVÁ :  
Provádění střelby míčem na košíkovou na koš na košíkovou (s odrazovou deskou)      
ze vzdálenosti 4m. Provádí se celkem 5 sérií hodů vždy po 3 hodech. Mezi jednotlivými 
sériemi je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic. 
 
ŠIPKY : 
Hod šipkami s kovovým hrotem na pistolový mezinárodní terč 50/20 na vzdálenost 5m. 
Provádí se celkem 5 sérií hodů vždy po 5 hodech. Mezi jednotlivými sériemi                      
je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic.  
 
PÉTANQUE : 
Hod pétanque koulemi k cílové čáře vzdálené od odhodové mety 5m. Provádí                
se celkem 5 sérií hodů vždy po 5 hodech. Mezi jednotlivými sériemi je odpočinkový 
čas. 
Nebude realizována varianta „XII b“. 
 
FLORBAL : 
Střelba florbalovou holí florbalovým míčkem na branku o rozměrech 90 x 60 cm                  
na vzdálenost 8m. Provádí se celkem 5 sérií střel vždy po 5 střelách. Mezi jednotlivými 
sériemi je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic.  
 
 



KROUŽKY : 
Hod plastovými kroužky o rozměrech 24cm (vnější) a 18cm (vnitřní) na plastový kužel 
na vzdálenost 3m. Provádí se celkem 5 sérií hodů vždy po 3 hodech. Mezi jednotlivými 
sériemi je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic.  
 
KOLEČKO : 
Převoz břemene o hmotnosti 10kg na „stavbařském kolečku“ kolem mety vzdálené 
12m od startovní čáry. 
Nebude realizována varianta „XII b“. 
 
SNAG GOLF : 
Střelba snag golfovou holí snag golfovým míčkem na snag golfový vodorovný terč na 
vzdálenost 5m. Provádí se celkem 5 sérií střel vždy po 5 střelách. Mezi jednotlivými 
sériemi je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic.  
 
TENISOVÁ RAKETA : 
Běh s tenisovým míčem neseným na tenisové raketě kolem mety vzdálené 12m            
od startovní čáry. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic.  
 
BOLLOBALL : 
Hod tenisovými míčky spojenými na šňůře dlouhé cca 50 cm na hrazdu vzdálenou        
od odhodové čáry 4m. Provádí se celkem 5 sérií hodů vždy po 3 hodech. Mezi 
jednotlivými sériemi je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic.  
 
SPRINT : 
Běh na 60m ve vytýčených dráhách. 
Nebude realizována varianta „XII b“. 
 
GRANÁT : 
Hod atrapovým (gumovým) granátem na plošný cíl o rozměrech 60 x 60 cm                     
na vzdálenost 8m (ženy) a 12m (muži). Provádí se celkem 5 sérií hodů vždy                     
po 3 hodech. Mezi jednotlivými sériemi je odpočinkový čas. 
Stejná pravidla platí pro obě varianty provedení dle části XII těchto propozic. 
 
Hodnocení disciplín :  
KOŠÍKOVÁ : Boduje se úspěšné provedení hodu – vstřelení koše. Přešlap při hodu 
anuluje výsledek daného hodu, který již není možno opakovat. Každá série se hodnotí 
samostatně. Do celkového hodnocení disciplíny se započítává výsledek nejlepší série. 
V případě shodných výsledků u dvou a více soutěžících se postupuje hodnocením        
2. nejúspěšnější, případně dalších sérií hodů. 
 
ŠIPKY : Započítávají se body dosažené součtem zásahů v terči dle jednotlivých 
hodnot, přičemž zasažená hraniční kružnice se započítává do vyšší hodnoty. Přešlap 
při hodu anuluje výsledek daného hodu, který již není možno opakovat. Do celkového 
hodnocení disciplíny se započítává výsledek nejlepší série. V případě shodných 



výsledků u dvou a více soutěžících se postupuje hodnocením 2. nejúspěšnější, 
případně dalších sérií hodů. 
 
PÉTANQUE : V každé sérií hodů se měří vzdálenost pétanque koule od cílové čáry. 
Součet všech hodů v sérii dává výslednou vzdálenost v centimetrech. Přešlap při hodu 
anuluje výsledek daného hodu, který již není možno opakovat. Do celkového 
hodnocení disciplíny se započítává výsledek nejlepší série. V případě shodných 
výsledků u dvou a více soutěžících se postupuje hodnocením 2. nejúspěšnější, 
případně dalších sérií hodů. 
 
FLORBAL : V každé sérií střel na branku se započítává úspěšná rána – umístění 
míčku mezi tyčemi za brankovou čáru. Součet všech vstřelených branek v sérii dává 
výslednou bodovou hodnotu dané série. Do celkového hodnocení disciplíny                    
se započítává výsledek nejlepší série. V případě shodných výsledků u dvou a více 
soutěžících se postupuje hodnocením 2. nejúspěšnější, případně dalších sérií hodů. 
V případě absolutní rovnosti (ve všech 5 sériích) o umístění rozhodně rozstřel v jedné 
sérii s upravenou vzdáleností branky na 15 m. Při rovnosti výsledků rozstřelu 
s vzdálenost branky dále upravuje na 25m, dále na 35m. 
 
KROUŽKY : V každé sérií hodů se započítává úspěšný hod – umístění kroužku na 
kužel. Součet všech úspěšných hodů v sérii dává výslednou bodovou hodnotu dané 
série. Přešlap při hodu anuluje výsledek daného hodu, který již není možno opakovat. 
Do celkového hodnocení disciplíny se započítává výsledek nejlepší série. V případě 
shodných výsledků u dvou a více soutěžících se postupuje hodnocením                              
2. nejúspěšnější, případně dalších sérií hodů. V případě absolutní rovnosti (ve všech 
5 sériích) o umístění rozhodně rozhoz v jedné sérii s upravenou vzdáleností kuželu od 
odhodové čáry na 5 m. Při rovnosti výsledků rozhozu s vzdálenost kužele od odhodové 
čáry dále upravuje na 8m, případně dále na 10m.  
 
KOLEČKO : Na pokyn startéra-časoměřiče soutěžící vybíhá zpoza startovní čáry (kolo 
kolečka). Disciplína je ukončena proběhnutím soutěžícího cílem. O pořadí rozhodují 
naměřené časy. 
 
SNAG GOLF : V každé sérií střel snag golfovým míčkem na snag golfový terč se 
boduje dosažený výsledek dle hodnot na terči – zásahů. Součet dosažených bodů 
v sérii dává výslednou bodovou hodnotu dané série. Do celkového hodnocení 
disciplíny se započítává výsledek nejlepší série. V případě shodných výsledků u dvou 
a více soutěžících se postupuje hodnocením 2. nejúspěšnější, případně dalších sérií 
střel.  
 
TENISOVÁ RAKETA : Na pokyn startéra-časoměřiče soutěžící vybíhá zpoza startovní 
čáry s připraveným sportovním nářadím (tenisový míč umístěny na strunách rakety). 
Disciplína je ukončena proběhnutím soutěžícího cílem. O pořadí rozhodují naměřené 
časy. 
 
BOLLOBALL : V každé sérií hodů se započítává úspěšný hod – umístění spojených 
míčků na hrazdu. Součet všech úspěšných hodů v sérii dává výslednou bodovou 
hodnotu dané série. Přešlap při hodu anuluje výsledek daného hodu, který již není 
možno opakovat. Do celkového hodnocení disciplíny se započítává výsledek nejlepší 



série. V případě shodných výsledků u dvou a více soutěžících se postupuje 
hodnocením 2. nejúspěšnější, případně dalších sérií hodů. 
 
SPRINT : Startuje se z polohy „nízkého startu“. Startér uděluje pokyny „PŘIPRAVTE 
SE“ – soutěžící zaklekne do startovních bloků, „POZOR“ – soutěžící zaujme startovní 
polohu, „START“ (slovně a tlesknutím dlaní) - soutěžící vybíhá na trať. Disciplína             
je ukončena proběhnutím soutěžícího cílem. O pořadí rozhodují naměřené časy. 
 
GRANÁT : V každé sérií hodů se započítává úspěšný hod – zasažení plošného cíle 
prvním dopadem granátu. Součet všech úspěšných hodů v sérii dává výslednou 
bodovou hodnotu dané série. Přešlap při hodu anuluje výsledek daného hodu, který 
již není možno opakovat. Do celkového hodnocení disciplíny se započítává výsledek 
nejlepší série. V případě shodných výsledků u dvou a více soutěžících se postupuje 
hodnocením 2. nejúspěšnější, případně dalších sérií hodů. V případě absolutní 
rovnosti (ve všech 5 sériích) o umístění rozhodně rozhoz v jedné, případně více 
sériích.  
 
POZNÁMKA : Postupy při shodných výsledcích platí pro určení vítěze v příslušné 
disciplíně. 
 
Celkové hodnocení víceboje :  
a) Pořadí bude stanoveno na základě nejvyššího počtu dosažených bodů  
    součtem jednotlivých disciplín.  
b) Hodnotí se první tři pořadí v každé disciplíně a sumárně další  umístění, přičemž  
    na jednotlivých místech pořadí může být i více soutěžících (při  dosažení stejného  
    výsledku).  
    Za 1. pořadí v disciplíně soutěžící obdrží 5 bodů. 
    Za 2. pořadí v disciplíně soutěžící obdrží 4 body. 
    Za 3. pořadí v disciplíně soutěžící obdrží 3 body. 
    Za další pořadí (4. až X-té) v disciplíně soutěžící obdrží 1 bod. 
c) V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje : 
    c1 – počet účastí v jednotlivých disciplínách 
    c2 – nižší počet obdržených diskvalifikací 
    c3 – nižší počet hodnocení jedním bodem ze všech disciplín 
    c3 – nižší součet měřených (celkových) časů u disciplín č. 2 a 6 
    c4 – vyšší počet získaných bodů v součtu disciplín č. 1, 4, 5 a 7 
    c5 – vyšší počet získaných bodů v disciplíně č. 5 
    c6 – vyšší věk. 
                               

XI. 
Kategorie 

„A“ – ženy = od 55 do 69 let . 
„B“ – muži = od 55 do 69 let  
„C“ – ženy = 70 a více let 
„D“ – muži = 70 a více let. 
 

XII. 
Varianty provedení 

Seniorský víceboj je připraven ve dvou variantách: 
a) na venkovních sportovištích – za příznivého počasí 



b) v tělocvičně – za nepříznivého počasí. 
O volbě varianty provedení rozhodne v den konání komise ředitele seniorského 
víceboje. 
 

XIII. 
Vybavení soutěžících 

Doporučené : Sportovní ústroj a obuv. Reprezentacím spolků, městských obvodů, obcí 
a jiných subjektů doporučujeme jednotná trika (dresy). 
Povinné : Přezutí do tělocvičny. 

 
XIV. 

Vyhlášení a ocenění vítězů 
Vyhlášení vítězů bude provedeno : 
a) Vyhlášením vítězů v každé disciplíně a v každé kategorii – občanů Ostravy. 
b) Vyhlášením nejúspěšnějších soutěžících v rámci víceboje v každé kategorii ze  
     všech zúčastněných při naplnění startovní listiny nejméně 5 soutěžícími. Bude-li        
     se jednat o mimoostravského soutěžícího, bude souběžně vyhlášen i nejúspěšnější  
     Ostravák.        
c) Ocenění vítězů jednotlivých disciplín ad „a“ – medaile.                          
d) Ocenění nejúspěšnějšího soutěžícího. 
 
Celkové pořadí víceboje bude zveřejněno na webových stránkách      
                                                       www.1.ms.seniors.cz . 
 

XV. 
Doprava 

Individuální na vlastní náklady soutěžících.  
                                

XVI. 
Občerstvení a pitný režim 

Péči organizátora sportovních her (týká se přihlášených ve výše uvedeném termínu).  
Možnost individuálního zakoupení jídla a pití v místě konání. 
 

XVII. 
Zdravotnické zabezpečení 

 Zdravotnická hlídka. 
 

XVIII. 
Pojištění 

Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XIX. 
Přihlášky a startovné 

a) Na jednotném tiskopisu elektronicky do E-schránky ooc@ms-seniors.cz  nebo    
    poštou na adresu SENIORS, z.s. = regionální pracoviště RSČR = U Tiskárny 1  
    = 702 00  Ostrava 
 
b) Startovné ve výši 50 Kč zašlete na účet organizátora číslo 
                                         5 3 5 9 2 2 1 3 0 4  /  4000 
    VS : 27062018,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního  
    telefonu).                                      



c)Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 31. května 2018.    
                                     
d) Přihlášení do soutěže je možné i na místě pouze do naplnění kapacity jednotlivých  
   disciplín. V tomto případě soutěžící nebude zabezpečen výdejem teplého  
   občerstvení, které bude objednáváno na podkladech včasného písemného  
   přihlášení a úhrady startovného. 
 

XX. 
Informace 

 Mobil :  721 515 012 = E-mail : ooc@ms-seniors.cz  . 
 

XXI. 
Protesty 

a) Podat protest má právo každý soutěžící.  
b) K podání protestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč. 
c) Protest řeší komise ředitele seniorského víceboje. 
d) V případě uznání protestů se výše uvedený poplatek vrací. V opačném případě  
    propadá do rozpočtu sportovních her.  
 

XXII. 
Organizační záležitosti   

a) Seniorský víceboj je koncipován a organizačně připraven pro seniory s aktivním  
    přístupem k životu ve své věkové kategorii. Případný neúspěch v jedné disciplíně  
    může nahradit úspěch v dalších disciplínách širokého rozsahu působení, takže  
    všichni účastníci mají velkou šanci uspět. 
b) Prezence soutěžících bude probíhat od 9,00 do 9,34 hodin. Usnadněný zápis do  
    soutěže mají ti, kteří se přihlásí předem. Po předložení průkazu totožnosti (k ověření  
    místa bydliště a data narození) obdrží v obálce připravenou dokumentaci  
    soutěžícího. 
c) Na sportovištích a v objektech, kde soutěže probíhají, je nutno dbát na osobní  
    bezpečnost a dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů. 
d) Čas zápisu na místě je totožný s prezencí přihlášených soutěžících. Tito mají při  
    administraci zápisu přednost před příchozími k zápisu na místě. Po uplynutí času  
    k zápisu a prezenci bude zápis bezpodmínečně uzavřen s cílem dodržení časového  
    plánu sportovních her. 
e) Možnost ubytování ve sportovním areálu je možný v omezené míře a ve smyslu  
    znění provozních podmínek objektu – na vlastní náklady soutěžících. (Pořadatel  
    plní roli zprostředkovatele.) 
 

XXIII. 
Partneři 

                                                                                   
 

Partnerské pozice jsou pro další zájemce otevřeny. 


