
P R O P O Z I C E 

Fifejdského víceboje 
 

I. 
Organizátor 

Ostravské organizační centrum SENIORS – sekce sportu. 
 

II. 
Ředitel a hlavní rozhodčí 

Milan Fabián. 
 

III. 
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé 

Budou jmenováni organizátorem víceboje z řad  mateřského spolku a spolupracujících 
sportovních, společenských a seniorských organizací. 
 

IV. 
Termín a místo konání 

7. prosince 2019 – sportovní areál TJ Ostrava, Varenská ul., Moravská Ostrava –  
    badmintonová hala. 
 

V. 
Forma provedení 

Soutěže jednotlivců v pěti disciplínách s hendikepy pro jednotlivé kategorie. 
 

VI. 
Časové schéma sportovních her 

Příprava sportovišť :           13,00 – 13,40 hodin 
Prezence soutěžících :        od 13,15 do 13,40 hodin 
Slavnostní zahájení FV :     13,45 - 13,55 hodin  
Soutěže :                              14,00 - 16,00 hodin 
Vyhodnocení soutěží :        16,00 - 16,30 hodin 
Úklid sportovišť :                16,00 - 16,30 hodin. 
Vyhlášení vítězů :                16,30 - 14,00 hodin.  
 

VI. 
Disciplíny 

1. Košíková. 
2. Šipky. 
3. Florbal. 
4. Kopaná. 
5. Tenisová raketa. 
 
Popis jednotlivých disciplín :   
 
KOŠÍKOVÁ :  
Dribling s míčem po slalomové trase – na čas. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 



ŠIPKY : 
Hod šipkami s kovovým hrotem na pistolový mezinárodní terč 50/20.  
Provádí se celkem 7 hodů – 2 zkušební + 5 soutěžních. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
FLORBAL : 
Střelba florbalovou holí florbalovým míčkem na florbalovou branku s cílovými plochami 
(terči). 
Provádí se celek 7 pokusů - 2 zkušební + 5 soutěžních. 
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
(malá) Kopaná  
Střelba na (házenkářskou) branku na vzdálenost 10 metrů přes překážku (florbalovou 
branku umístěnou mezi odpalištěm a brankou). Muži kopacím míčem, ženy 
volejbalovým míčem. 
Provádí se celkem 7 pokusů – 2 zkušební + 5 soutěžních.  
Maximální možný počet dosažených bodů: 50. 
 
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. 
 
Hodnocení  
Dosažené výsledky v jednotlivých disciplínách pětiboje jsou bodovány dle 
výkonnostních tabulek s hendikepem pro jednotlivé kategorie. 
 
Celkové hodnocení víceboje :  
Pořadí bude stanoveno na základě nejvyššího počtu dosažených bodů jednotně pro 
všechny kategorie.                               
 

VII. 
Kategorie 

„A“ – ženy 55 – 59 let. 
„B“ – muži 55 – 59 let 
„C“ – ženy 60 – 69 let 
„D“ – muži 60 – 69 let 
„E“ – žena 70 a více let 
„F“ – muži 70 a více let. 
 

VIII. 
Vybavení soutěžících 

Doporučené : Sportovní ústroj. 
Povinně : Sálová obuv (při nedodržení stanovené obuvi naboso !!!). 

 
IX. 

Vyhlášení a ocenění vítězů 
Budou vyhlášeni a oceněni tři nejúspěšnější sportovci (jednotně ze všech kategorií).  
Celkové pořadí víceboje bude zveřejněno na webových stránkách      
                                                       www.1.ms.seniors.cz . 



X. 
Doprava 

Do místa konání - individuální na vlastní náklady soutěžících. 
Doprava na vyhlášení vítězů (mimo sportovní areál) bude organizována pořadatelem 
víceboje. 
                              

XI. 
Pitný režim a stravování. 

Pitný režim je pro všechny soutěžící zabezpečen v místě konání víceboje. 
Večeře bude podávána v rámci vyhlášení vítězů. 
 

XII. 
Zdravotnické zabezpečení 

 Zdravotnická hlídka. 
 

XIII. 
Pojištění 

Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XIV. 
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 100 Kč zašlete na účet organizátora číslo 
                                         5 3 5 9 2 2 1 3 0 4  /  4000 
    VS : 3332019,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního  
    telefonu).                                      
c)Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 30. listopadu 2019.                                       
 

XV. 
Informace 

 Mobil :  773 564 628 = E-mail : ooc@ms-seniors.cz  . 
 

XVI. 
Protesty 

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

XVII. 
Organizační záležitosti   

a) Fifejdský víceboj je koncipován a organizačně připraven pro seniory s aktivním  
    přístupem k životu ve své věkové kategorii.  
b) Při prezenci soutěžících není vyloučeno předložení průkazu totožnosti (k ověření  
    data narození). Tamtéž soutěžící obdrží své startovní číslo. 
c) Na sportovištích a v objektech, kde soutěže probíhají, je nutno dbát vnitřních  
    předpisů majitele objektu, na osobní bezpečnost a dodržovat pokyny pořadatelů. 



XVIII. 
Partneři 

 
 

                

                         
         
 

 

Hlavní partner 

                       
 
 
 
                              
                        
 
 

 
Partnerské pozice jsou pro další zájemce otevřeny. 


