
SVITAVSKÉ VÍCEBOJE 2017 – Kvalifikace na LOH mládeže 

Pořadatel:  atletický oddíl TJ Svitavy a První krok – sport, z.s. 

Datum:  sobota 29. dubna 2017 

Místo:    Svitavský stadion, U stadionu 17, 568 02 Svitavy 

Ředitel závodu: Mgr. Ondřej Klička, ondrej.klicka@centrum.cz, 604 660 355 

Hlavní rozhodčí: Ing. Josef Marek, marek.josef@email.cz, 602 946 655 

Poznámka: Svitavské víceboje jsou ve všech kategoriích závodem pro veřejnost i pro 
registrované atlety. Pro registrované atlety jde o kvalifikační závod na Letní 
olympiádu mládeže. 

Navíc jsou vypsány tyto vložené disciplíny: pro mladší žactvo výška; pro 
mladší i starší žactvo 300 m. 

Po Svitavských vícebojích zahájí v 15:30 hod. závod Svitavský stýpl – viz 
propozice pro Svitavský stýpl. 

Přihlášky: Na e-mail ondrej.klicka@centrum.cz do 27. dubna 2017 do 20:00 hod.  
Uveďte jméno, oddílovou příslušnost, ročník narození a disciplínu! 

Prezentace: na místě v den závodu do 8:30 hod. v klubovně atletického oddílu (1. patro 
tribuny stadionu), případně telefonicky na číslo 604 660 355 

Startovné:  Víceboj       100 Kč 
   Start v individuální disciplíně     50 Kč / start 

Startují + disciplíny: Přípravka I*   roč. nar. 2010 a 2011  dvojboj 
   Přípravka II*   roč. nar. 2008 a 2009  trojboj 
   Nejmladší žáci a žákyně roč. nar. 2006 a 2007  čtyřboj 
   Mladší žáci a žákyně   roč. nar. 2004 a 2005  pětiboj 
   Starší žáci a žákyně   roč. nar. 2002 a 2003  sedmiboj 

* pozn.: Přípravka I a II není rozdělena na hochy a dívky, jedná se o smíšenou kategorii! 
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ČASOVÝ POŘAD 

 Přípravka I (H+D) Přípravka II (H+D) Nejmladší žáci Nejmladší žákyně 
09:00 míček III dálka míček II míček I 
09:40  60 m dálka  
09:50 60 m    
10:00  míček III  60 m 
10:30   60 m dálka 
11:30   600 m  
11:40    600 m 

     

     

 Mladší žáci Mladší žákyně Starší žáci Starší žákyně 

09:00 60 m př.    
09:10  60 m př.   
09:20    60 m 
09:30   60 m  
10:00 míček II míček I  koule 3 kg 
10:10 výška (není  

součástí víceboje) 

 výška  

10:50 60 m    
11:00  60 m   
11:10    100 m př. 
11:20 dálka  100 m př.  
11:50  výška (není  

součástí víceboje) 
 výška 

12:00  dálka koule 4 kg  
12:30 800 m    
12:50    oštěp 500 g 
13:10  800 m   
13:20   oštěp 600 g  
13:40    dálka 
14:10 300 m (není  

součástí víceboje)  
 

 
14:20 

 
300 m (není  

součástí víceboje) 
dálka 

 
14:30 

  
300 m (není  

součástí víceboje)  
14:40 

  
 300 m (není  

součástí víceboje) 
14:50    800 m 
15:00   1500 m  

Časový pořad může být upraven dle počtu přihlášených závodníků! Vyhlašování bude probíhat 
průběžně dle zpracování výsledků. 


