
P R O P O Z I C E 

BÍLOVECKÉHO  SENIORSKÉHO  VÍCEBOJE 
 

I. 
Preambule 

Bílovecký seniorský víceboj (dále jen „BSV“) je organizován v rámci programu 
Moravskoslezského kraje na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji 
na rok 2019 a na něj navazujícího Multifunkčního projektu SENIORS. 
 

II. 
Organizátor BSV 

Krajské koordinační centrum Moravskoslezského kraje spolku SENIORS, z.s. 
 

III. 
Spolupracující organizace 

Na přípravě a organizaci SBV se aktivně podílí bílovecké kluby a organizace: 
- Klub seniorů Bílovec 
- Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Místní organizace Bílovec 
- Asociace sportu pro všechny Spartak Bílovec. 

 
IV. 

Ředitel BSV 
Milan Fabián. 
 

V. 
Hlavní rozhodčí BSV 

Pavel Zvolánek. 
 

VI. 
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé 

Budou jmenováni organizátorem víceboje z řad organizátora, partnerských a 
spolupracujících organizací. 
 

VII. 
Termín a místo konání 

11. září 2019, sportoviště Gymnázia Mikuláše Koperníka Bílovec. 
 

VIII. 
Forma provedení 

Víceboj - soutěže jednotlivců v sedmi disciplínách. 
 

IX. 
Časové schéma BSV 

Příprava sportovišť :           12,00 – 13,00 hod. 
Prezence soutěžících :        13,00 -  13,40 hod. 
Zahájení SBV :                     13,45 -   14,00 hod.  
Soutěže :                              14,00 -   15,30 hod. 
Prezentace hry mölkky :     15,00 –  16,00 hod.   
Kulturní vystoupení :          16,00 -   17,30 hod. 



Vyhlášení vítězů :                17,30 - 18,00 hod.  
Úklid sportovišť :                 Po ukončení jednotlivých disciplín. 
 

X. 
Disciplíny 

1. Košíková. 
2. Šipky. 
3. Koloběžka. 
5. Tenisová raketa. 
5. Míček. 
6. Bollobal. 
7. Kroužky. 
 
Popis jednotlivých disciplín a jejich hodnocení :   
 
1. KOŠÍKOVÁ :  
Hod basketbalovým nebo volejbalovým míčem (dle výběru soutěžícího) na 
basketbalový koš z hranice trestného hodu.  
Provádí se deset pokusů (bez zkušebních pokusů).  
Úspěšné jsou pokusy, při kterých: 
a) míč propadne košem……………………………………………………………5 bodů 
b) míč se aspoň dotkne obroučky……………………………………………...…2 body  
c) míč se aspoň dotkne odrazové desky…………………………………………1 bod 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
2. ŠIPKY : 
Hod šipkami s kovovým hrotem na pistolový mezinárodní terč 50/20 na vzdálenost 3 
metrů. 
Provádí se celkem 7 hodů – 2 zkušební + 5 soutěžních. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
3. KOLOBĚŽKA : 
Jízda na koloběžce slalomovou tratí po rovině na čas. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
4. TENISOVÁ RAKETA : 
Běh s tenisovým míčem neseným na tenisové raketě kolem mety vzdálené 15 metrů            
od startovní čáry na čas. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
5. MÍČEK : 
Hod kriketovým míčkem na cíl. Cílová plocha „a“ 45x45 cm, „b“ 75x75 cm, „c“ 105x105 
cm. Střed cílové plochy je od odhodové čáry vzdálen 7 metrů. Provádí se 10 hodů (bez 
zkušebních pokusů). 
Při zasažení cílové plochy „a“ bude přiděleno ………………………………….5 bodů. 
Při zasažení cílové plochy „b“ budou přiděleny…………………………………3 body. 
Při zasažení cílové plochy „c“ bude přidělen…………………………………....1 bod. 
Při zasažení vytyčovací čáry mezi cílovými plochami se má za to, že byla zasažena 
plocha s vyšší bodovou hodnotou. Musí se jednat o „přímý“ zásah, nikoliv o odraz 
míčku nebo jeho sklouznutí apod. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 



6. BOLLOBAL : 
Hod bollasem (dvou tenisových míčků na šňůře cca 40 cm dlouhé) na trojitou žerď 
vzdálenou od odhodové čáry 4metry. 
Provádí se deset hodů (bez zkušebních pokusů).  
Při zavěšení bollasa na nejvyšší žerď………………………………………..5 bodů. 
Při zavěšení bollasa na prostřední žerď………………..…………………….3 body. 
Při zavěšení bollasa na spodní žerď………………………………………….1 bod. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
7. KROUŽKY : 
Hod umělohmotnými kroužky o průměru 45 cm na kužel vysoký 40 cm umístěný od 
odhodové čáry ve vzdálenosti Ž - 3 metry a M – 4metry. 
Provádí se deset hodů (bez zkušebních pokusů). 
Při umístění kroužku na kužel bude přiděleno 5 bodů. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
U všech disciplín není přípustné před nebo při provádění disciplíny překračovat 
startovní nebo odhodovou čáru. V takovém případě je pokus hodnocen jakožto 
NEPLATNÝ! (U 3.disciplíny nesmí být startovní čára před startem přejeta kolem 
koloběžky.) 
Časy se u disciplín č. 3 a 4 měří od povelu START po proběhnutí / projetí cílovou 
páskou (u koloběžky osou předního kola). 
 

XI. 
Celkové hodnocení a stanovení pořadí 

Celkové hodnocení BSV se provádí po soutěžních kategoriích součtem dosažených 
bodů v jednotlivých disciplínách. Pořadí bude stanoveno na základě nejvyššího počtu 
dosažených bodů. Při rovnosti dosažených bodů rozhoduje lepší umístění v 1., 
případně následných disciplínách dle výše uvedeného pořadí. 
Hodnocení jednotlivých disciplín BSV se provádí výše uvedeným způsobem. Při 
stanovení prvních tří nejúspěšnějších soutěžících se v případě rovnosti bodů posuzuje 
úspěšnost prvního a dalších pokusů nebo detailu (desetiny sekundy) dosaženého 
času. 
                       

XII. 
Soutěžní kategorie 

„A“ – ženy 55 až 59 let.  
„B“ – muži 55 až 59 let. 
„C“ – ženy 60 až 69 let. 
„D“ – muži 60 až 69 let. 
„E“ – ženy 70 a více let. 
„F“ – muži 70 a více let. 
Soutěžní kategorie bude otevřena a hodnocena při účasti deseti a více soutěžících 
v soutěžní kategorii. Při nižším počtu soutěžících budou výsledky pouze neoficiální, 
bez stanovení pořadí, vyhlášení vítězů a ocenění.  
 

XIII. 
Vybavení soutěžících 

a) Sportovní ústroj. 
b) Sálová obuv pro případ „mokré“ varianty BSV konané v hale. 



c) Průkaz totožnosti. 
  

XIV. 
Vyhlášení a ocenění vítězů 

Budou vyhlášeni a oceněni tři nejúspěšnější soutěžící za každou kategorii 
v jednotlivých disciplínách a za celý víceboj.  
 

XV. 
Doprava 

Bude organizována svozovými autobusy z nástupních míst, která budou určena na 
základě vyhodnocení přihlášek. Mimo svozových tras - individuální na vlastní náklady 
soutěžících. 
                              

XVI. 
Stravování, občerstvení a pitný režim 

Občerstvení, včetně nápojů v rámci pitného režimu, bude podáváno po celou dobu 
konání BSV v občerstvovacích střediscích BSV. 
Nad rámec jednotného občerstvení, které bude podáváno bezúplatně na základě 
předložení stravenek, bude zabezpečeno komerční občerstvení. 
 

XVII. 
Zdravotnické zabezpečení 

 Zdravotnická hlídka a lékařská služba první pomoci. 
 

XVIII. 
Pojištění 

Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XIX. 
Přihlášky a startovné 

a) Na jednotném tiskopisu elektronicky do E-schránky kkc@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 : 11092019,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního  
    telefonu). Platbu, pokud možno, označte i jménem soutěžícího. Hromadná platba,  
    bez konzultace s pořadatelem, není přípustná.                                     
    Příchozí, kterým bude do naplnění startovní listiny umožněno startovat, hradí  
    startovné při zápisu do BSV. Kromě pitného režimu tito nemají nárok na další  
    jednotné občerstvení. 
c)Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 15. srpna 2019.    
 

XX. 
Informace k BSV 

 Mobil :  773 564 628   
 E-mail : kkc@ms-seniors.cz . V předmětu zprávy uvádějte: „Vyžádání info k BSV“. 
 
 
 



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 BSV. 
d) V případě uznání protestů se výše uvedený poplatek vrací. V opačném případě  
    propadá do rozpočtu akce.  
 

XXII. 
Organizační záležitosti   

a) BSV je koncipován a organizačně připraven pro seniory s aktivním přístupem  
    k životu ve své věkové kategorii.  
b) Počas konání BSV mohou být soutěžící pořadateli nebo rozhodčími vyzváni  
    k ověření osobních údajů (jména a věku) dle průkazu totožnosti. 
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 BSV. 
e) BSV je připravován ve dvou variantách : Na venkovní sportoviště a pro případ  
    nepříznivého počasí do haly. V hale nebude probíhat disciplína č. 3. 
f)  V případě nemožnosti startu v soutěžích BSV nebude startovné vráceno. Přihlášený  
    senior má možnost za sebe vyslat náhradníka. Tato osoba bude startovat s původně  
    přiděleným startovním číslem a musí mít parametry stejné soutěžní kategorie, jako  
    nepřítomný přihlášený senior. 
g) Všichni účastníci BSV souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených  
     v písemných přihláškách a s pořizováním záběrů za účelem prezentace konání  
     BSV a propagace seniorského sportování před širokou veřejností (tisk, rozhlas,  
     televize). 
     Pořadatel prohlašuje, že získané osobní údaje budou využity pouze v rámci  
     organizace BSV a nebudou předány žádné třetí osobě, kromě uvedení jména a  
     soutěžní kategorie při zveřejnění nejúspěšnějších seniorských sportovců. 
 
 

XXIII. 
Záštita a partneři BSV 

Záštitu nad konáním BSV převzala starostka Města Bílovec – paní Renata Mikolašová. 
                                         
         Hlavní partner                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Partneři 
                                                    
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Partnerské pozice jsou pro další zájemce o ně otevřeny. 


