
PROBĚHLY OSMÉ SVITAVSKÉ VÍCEBOJE 

Po loňské vynucené pauze způsobené koronavirem se letos mohl znovu konat závod 

Svitavské víceboje. Jednalo se o osmý ročník atletických vícebojů pro nejmenší děti až po 

kategorii staršího žactva. Pouze termín museli pořadatelé ze svitavského atletického oddílu 

přesunout z tradičního konce dubna na 24. – 25. července, kdy už bylo umožněno pořádání 

hromadných akcí za dodržení platných mimořádných opatření. Mladší a starší žactvo tak 

mohlo na tomto mítinku plnit nominační výkony pro srpnové Mistrovství ČR. Letos akci 

podpořila i Česká unie sportu, když závod zařadila do projektu Sportuj s námi. 

V sobotu se odehrála většina klání od dvojboje a trojboje těch nejmenších dětí přes čtyřboj 

přípravek, sedmiboj zahájily starší žákyně a devítiboj pak starší žáci. Dle atletických pravidel 

má starší žactvo své soutěže rozděleny do dvou dnů, tudíž se závodilo také v neděli. 

Zúčastnilo se celkem 16 oddílů od Říčan přes Pardubice či Znojmo až po Kopřivnici.  

Domácí oddíl slavil řadu úspěchů a na stupně vítězů vystoupalo mnoho našich nadějí. V 

trojboji Přípravky II mezi hochy zvítězil Matěj Karpíšek a 3. byl Ondra Motyčka. Svitavská 

děvčata pak tuto kategorii zcela ovládla v pořadí 1. Nela Jílková, 2. Justýna Zugarová a 3. 

Anežka Pokorná. Čtyřboj nejmladších žákyň si podmanila Lucie Jílková a 3. skončila 

Charlotte Nela Crhová. Rovněž na bronzové pozici se mezi hochy ve čtyřboji umístil Jáchym 

Maděra. Velmi cenné vítězství si připsal v pětiboji mladší žák Vojta Šmíd, který vytvořil 

nový oddílový rekord a svým výkonem 1881 bodů si také řekl o účast na výše zmíněném 

mistrovství republiky. Poslední svitavské vítězství připsala starší žákyně Luisa Klementová 

v sedmiboji, kterou rovněž na MČR uvidíme. Za zmínku stojí, že vítězný Milan Vích z ŠAK 

Pardubice na Svitavském stadionu předvedl doposud nejlepší letošní devítiboj starších žáků 

(5181 bodů) v ČR.   

Poděkování patří všem závodníkům za skvělé výkony a také rozhodčím a pomocníkům, 

bez nichž by se Svitavské víceboje uskutečnit nemohly. 

 

Výsledky zde.  

Fotogalerie ze soboty zde.  

Fotogalerie z neděle zde. 

 

 

https://online.atletika.cz/vysledky/50558/0/2
https://atletikasvitavy.rajce.idnes.cz/2021_07_24_-_Svitavske_viceboje_sobota/
https://atletikasvitavy.rajce.idnes.cz/2021_07_25_-_Svitavske_viceboje_nedele/

