
P R O P O Z I C E 

OSTRAVSKÁ VÁNOČKA 2022 
(seniorský víceboj) 

 

I. 
Organizátor 

Ostravské organizační centrum spolku SENIORS, z.s. 
 

II. 
Ředitelka soutěže 

Alena Fabianová. 
III. 

Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé 
Budou jmenováni organizátorem soutěže z řad členů mateřského spolku                            
a spolupracujících sportovních, společenských a seniorských organizací. 
 

IV. 
Termín a místo konání 

18. prosince 2022 – sportovní areál TJ Ostrava, Varenská ul., Moravská Ostrava –  
Hala míčových sportů. 

V. 
Forma provedení 

Soutěže jednotlivců v sedmi disciplínách. 
VI. 

Časové schéma sportovních her 
Příprava sportovišť :                  9,00 – 9,40 hodin 
Prezence soutěžících :               9,15 - 9,40 hodin 
Slavnostní zahájení FV :             9,45 - 9,55 hodin  
Soutěže :                                    10,00 - 13,00 hodin 
Úklid sportovišť :                      13,00 - 13,30 hodin. 
Oběd :                                         13,00 – 14,25 hodin 
Vyhlášení vítězů OV a PSH:      14,30 - 16,30 hodin 
Výměna zkušeností :                 16,30 - 18,00 hodin. 
 

VII. 
Disciplíny 

1. Disk golf. 
2. Šipky. 
3. Florbal. 
4. Kopaná. 
5. Golf snag. 
6. Bollaso.  
7. Lukostřelba. 
 

Popis jednotlivých disciplín :   
 

DISK GOLF :  
Patování 6 soutěžních disků do disk golfového koše na vzdálenost 10 metrů. 
Bodování: a) disk v koši = 5 bodů, b) zásah řetězů (bez umístění disku v koši) = 1 bod, 
c) při nesplnění ad „a“ a „b“ = 1 bod za účast v disciplíně. Max. počet bodů: 30. 
 



ŠIPKY : 
Hod šipkami s kovovým hrotem na pistolový mezinárodní terč 50/20 ze vzdálenosti 4 
metrů. Provádí se 3 soutěžní hody. Bodování: Součet zásahů jednotlivými šipkami 
v kruhovém terči. Při netrefení žádného kruhu bude přidělen 1 bod za účast 
v disciplíně. Max. počet bodů: 30. 
 

FLORBAL : 
Střelba florbalovou holí florbalovým míčkem na florbalovou branku hájenou brankářem 
(plachtou s otvory). Provádí se 6 soutěžních střel. Bodování: Součet dle zasažených 
bodovacích míst v brance. Při netrefení ani jednoho bodovacího místa bude přidělen 
1 bod za účast v disciplíně. Maximální počet bodů: 30. 
 

KOPANÁ : 
Střelba volejbalovým míčem na házenkářskou branku s vytýčenými bodovacími místy 
na vzdálenost 10 metrů. Provádí se 3 soutěžní kopy. Bodování: Součet dle 
zasažených bodovacích míst v brance. Při netrefení ani jednoho bodovacího místa 
bude přidělen 1 bod za účast v disciplíně. Maximální počet bodů: 30. 
 

GOLF SNAG : 
Odehrání golf snagového míčku do „jamky“ (přísavný kužel) po trase s překážkami 
v časovém limitu. Bodování: Dle počtu úderů, včetně penalizačních úderů při kontaktu 
míčku s mantinelem. Při nedosažení jamky do 30 úderů nebo při překročení časového 
limitu bude přidělen 1 bod za účast v disciplíně. Maximální počet bodů: 30. 
 

BOLLASO : 
Hod bollasem (2 tenisové míče na 30 až 45 cm lanku) na vodorovnou žerď vzdálenou 
z místa odhodu 4 metry. Provádí se 6 soutěžních hodů. Bodování: 5 bodů za bolasso 
zavěšené na žerdi. Při nezavěšení ani jednoho bollasa bude přidělen 1 bod za účast 
v disciplíně. Maximální počet bodů: 30. 
 

LUKOSTŘELBA : 
Střelba z duralového luku kovovými šípy s přísavkami na terč rozměru 1 x 1 metr. 
Provádí se 3 soutěžní střely na vzdálenost 10 metrů. Bodování: 10 bodů za přisátý šíp 
v terči. Při nepřisání ani jednoho šípu bude přidělen 1 bod za účast v disciplíně. 
Maximální počet bodů: 30. 
 

Celkové hodnocení víceboje :  
Pořadí bude stanoveno na základě nejvyššího počtu dosažených bodů v jednotlivých 
kategoriích. 

VIII. 
Kategorie 

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

IX. 
Vybavení soutěžících 

Doporučené : Sportovní ústroj. 
Povinně : Sálová obuv (nebo naboso !!!). 
Osobní průkaz totožnosti. 

X. 
Vyhlášení a ocenění vítězů 

Budou vyhlášeni a dekorováni tři nejúspěšnější sportovci v každé vyhlášené kategorii 
za předpokladu naplnění kategorie deseti soutěžícími.  



Celkové pořadí soutěže bude zveřejněno na webových stránkách      
                                                       www.1.ms.seniors.cz . 
 

XI. 
Doprava 

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

Pitný režim a stravování. 
Pitný režim je pro všechny soutěžící zabezpečen v místě konání soutěže. 
Oběd bude podáván v místě vyhlášení vítězů. 
 

XIII. 
Zdravotnické zabezpečení 

 Zdravotnická hlídka a lékařská služba první pomoci. 
 

XIV. 
Pojištění 

Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XV. 
Přihlášky a startovné 

a) Na jednotném tiskopisu elektronicky do E-schránky  
seniori-ostrava@ms-seniors.cz   

nebo poštou na adresu OOC spolku SENIORS, z.s. = Junácká 84 =  
724 00  Ostrava 
b) Startovné ve výši 125 Kč zašlete na účet organizátora číslo 103053893/2250 
    nebo 5 EURO na účet číslo 103373782/2250    
    VS : 181222,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního  
    telefonu).                                      
c)Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 31. října 2022.                                       
 

XVI. 
Informace k soutěži 

 Mobil :  +420 702 873 380 = E-mail : seniori-ostrava@ms-seniors.cz  . 
 

XVII. 
Protesty 

a) Podat protest má právo každý soutěžící.  
b) K podání protestu je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč nebo 4 EURO. 
c) Protest řeší komise ředitelky soutěže. 
d) V případě uznání protestu se výše uvedený poplatek vrací. V opačném případě  
    propadá do rozpočtu akce.  

XVIII. 
Organizační záležitosti   

a) Soutěž je koncipována a organizačně připravena pro seniory s aktivním  
    přístupem k životu ve své věkové kategorii.  
b) Při prezenci i v průběhu soutěže není vyloučeno vyžádáni 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. 
d) Soutěžící se řídí rozpisem soutěže – stanovením absolvování příslušné disciplíny    
    ve stanoveném čase. V jiný čas nebude umožněno disciplínu absolvovat  
    a nebudou přidělovány hodnotící body. 
e) Případnou úpravu rozpisu soutěže může provést pouze ředitelka soutěže, což  
    vyhlásí místním rozhlasovým zařízením. 
f)  Budou případně dodržována veškerá vyhlášená vládní hygienická opatření. 
g) Zápis do soutěže a prezence soutěžících bude prováděna na označeném místě  
    v objektu, kde bude soutěž probíhat, a to pouze v čase stanoveném v části VI 
    propozic. 
h) Přihlášený má možnost za sebe vyslat náhradníka, ovšem pouze do stejné    
    kategorie. Náhradník bude startovat se startovním číslem původního soutěžícího. 
i)  Soutěžící souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce,    
    s pořizováním záběrů za účelem prezentace soutěže ve veřejném prostoru a dle    
    požadavků partnerů. Pořadatel soutěže prohlašuje, že získané osobní údaje  
    budou využity pouze v rámci organizace soutěže, pro informování o konání  
    zejména sportovních akci spolku SENIORS, z.s. a nebudou předány žádné třetí  
    osobě. 
k) Zájemcům o ubytování před i po soutěži nabízíme jeho zajištění. 

 
XIX. 

Partneři 
 
 
 

 
 

 
                                                   
                                          Moravská Ostrava a Přívoz 

 
 



                

                         
         
 

 
 

 
Partnerské pozice jsou pro další zájemce otevřeny. 


