
P R O P O Z I C E 
Sportovních her seniorů Moravské Ostravy a Přívozu 2017  

 
I. 

Preambule 

Sportovní hry seniorů Moravské Ostravy a Přívozu 2017 jsou otevřeny všem seniorům 
EU. Uskuteční se dle těchto propozic, které byly schváleny kolektivním vedením 
Ostravského organizačního centra SENIORS.  

 
II. 

Organizátor 

Ostravské organizační centrum SENIORS – sekce sportu. 
 

III. 
Ředitel 

Milan Fabián. 
 

IV. 

Hlavní rozhodčí 

Pavel Zvolánek. 
 

V. 
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé 

Budou jmenováni organizátorem. 
 

VI. 

Termín konání 

13. září 2017. 

 
VII. 

Místo konání 

Sportovní areál TJ Ostrava, Varenská ulice, Ostrava. 
 

VIII. 
Forma provedení 

Víceboj jednotlivců. 

 
IX. 

Časové schéma sportovních her 
Příprava sportovišť :           07,00 – 10,00 hodin 
Prezence soutěžících :        od 09,00 do 09,30 hodin 

Slavnostní zahájení her :    09,45 - 10,00 hodin  
Soutěže :                              10,00 - 13,00 hodin 

Vyhodnocení turnajů :        13,00 - 13,30 hodin 
Vyhlášení vítězů :                13,30 - 14,00 hodin.  
Úklid sportovišť :                 Po ukončení jednotlivých disciplín – do 17,00 hodin. 
 

X. 
Disciplíny 

1. Košíková – slalomový dribling s míčem. 
2. Šipky - hod šipkami do terče. 



3. Softball - hod softballovým míčem do vytýčeného prostoru. 

4. Florbal – střelba na branku s brankářem. 
5. Koloběžka – slalom po vytýčené trase. 

6. Granát – hod granátem na cíl. 
7. Pétanque – odhozy na přesnost. 
 
Popis jednotlivých disciplín : 
Ad 1.) Na vytýčené dvacetimetrové trase vedení míče driblingem dle pravidel 

           košíkové na čas. 
Ad 2.) Hod šipkami s kovovým hrotem na mezinárodní pistolový terč 50/20 ze ¨ 
           vzdálenosti 5 metů. Provádí se 5 hodů. Zásahy v terči se sčítají. 

Ad 3.) Softballová rozehra do vytýčeného prostoru – odpaliště – obdelníku 80 x 80     
           cm ve výšce 40 cm nad zemí na vzdálenost 10 m. Provádí se 3 hody. 

Ad 4.) Střelba na florbalovou branku, florbalovým míčkem, florbalovou hokejkou na  
           vzdálenost 5 metrů z vytýčeného místa. Branka je bráněna figurínou klečícího  
           brankáře. Provádí se 5 pokusů. 

Ad 5.) Slalom na kolobězce na vytýčené trase o délce 50 m na čas. 
Ad 6.) Hod atrapovým (gumovým) granátem na plošný cíl o rozměrů 1 x 1,5 m.  
           Provádí se 5 pokusů na vzdálenosti : Ženy 12 m, muži 15 m.   
Ad 7.) Provádí se 6 odhozů pétanque kouli na přesnost ke konstantnímu košonku.  

          Započítává se nejpřesnější odhoz.  

 
Hodnocení disciplín : 

Hodnotí se sumárně dosažená první tři pořadí v každé disciplíně, přičemž na 
jednotlivých místech pořadí může být i více soutěžících (při dosažení stejného 
výsledku). V případě nulového výsledku je pořadí zrušeno.  

Za 1. pořadí v disciplíně soutěžící obdrží 3 body. 
Za 2. pořadí v disciplíně soutěžící obdrží 2 body. 

Za 3. pořadí v disciplíně soutěžící obdrží 1 bod. 
Hodnocení jednotlivých disciplín : 
Ad 1.) Za každé porušení pravidel košíkové + 3 trestné sekundy. Pořadí bude  

           stanoveno dle dosažených celkových časů. Úspěšnost – nejkratší čas. 
Ad 2.) Kruhový terč s poli 1 až 10. Hodnoty zásahů – zabodnutá šipka v poli – se sčítají.  

          Přešlap odhodové čáry – nulový výsledek hodu. Zasažená linka kruhu – bodové  
          hodnocení vyššího čísla. Úspěšnost – získání více bodů. 
Ad 3.) Hodnotí se průlet míče vytýčeným prostorem i s případnou tečí. Za každý průlet  
          soutěžící získává jeden bod. Úspěšnost – získání více bodů. 
Ad 4.) Za každý gól soutěžící získává jeden bod. Úspěšnost – získání více bodů. 

Ad 5.) Průjezd vytýčené trasy – projetí cílem je posouzeno přetnutím cíle středovou  
           osou předního kola. Pořadí bude stanoveno dle dosažených celkových časů.  
           Nedodržení trasy – diskvalifikace v disciplíně. Úspěšnost – nejkratší čas. 
Ad 6.) Za každý zásah plošného cíle soutěžící získává jeden bod. Při přešlapu  

          odhodové čáry anulace případného zásahu. Úspěšnost – získání více bodů. 

Ad 7.) Provádí se měření všech odhozů (v centimetrech) po provedení posledního 
          odhozu (v centimetrech). V případě rovnosti měření u více soutěžících se k     
          stanovení pořadí posuzuje druhý, případně další nejúspěšnější dosažený  

          výsledek.  
 
Celkové hodnocení víceboje :  

a) Pořadí bude stanoveno na základě nejvíce dosažených bodů součtem jednotlivých  



    disciplín.  

b) V případě rovnosti bodů o pořadí rozhoduje : 
    b1 – neobdržení diskvalifikace 

    b2 – nižší počet nulových hodnocení ze všech disciplín 
    b3 – nižší součet měřených (celkových) časů u disciplín č. 3 a 7 
    b4 – vyšší počet získaných bodů v součtu disciplín č. 5, 6 a 7 

    b5 – vyšší počet získaných bodů v disciplíně č. 6 
    b6 – vyšší věk. 

                                
XI. 

Kategorie 

„A“ – ženy = od 55 let výše. 
„B“ – muži  = od 55 let výše. 

 
XII. 

Vyhlášení a ocenění vítězů 

Vyhlášení vítězů bude provedeno : 
a) Vyhlášením tří nejúspěšnějších soutěžících v každé kategorii – občanů městského  

    obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. 
b) Vyhlášením nejúspěšnějších soutěžících v každé kategorii ze všech  
    zúčastněných.         

c) Ocenění vítězů – medaile a věcné odměny na místě, diplomy dne 1.10.2017  
    v rámci celokrajských oslav Mezinárodního dne seniorů.                          

 
XIII. 

Doprava 

Individuální na vlastní náklady soutěžících.  
                                

XIV. 

Občerstvení a pitný režim 

Péči organizátora sportovních her.   

Možnost individuálního zakoupení jídla a pití přímo v areálu. 
 

XV. 

Zdravotnické zabezpečení 

 Zdravotnická hlídka. 

 
XVI. 

Pojištění 

Každý účastník soutěží na své pojištění a riziko. 
 

XVII. 
Přihlášky a startovné 

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 

 
Startovné ve výši 30 Kč zašlete na účet organizátora číslo 
                                         5 3 5 9 2 2 1 3 0 4  /  4000 

VS : 1309,  SS : číslo uvedené v přihlášce (doporučujeme číslo vlastního telefonu).                                      
Termín doručení přihlášek a připsání startovného na účet do 11.září 2017 vto.   



                                     

Přihlášení do soutěže je možné i na místě. V tomto případě je startovné stanoveno 
na 50 Kč. 

 
XVIII. 

Informace 

 Mobil VODAFONE  773 564 628. 
 

XIX. 
Protesty 

a) Podat protest má právo každý soutěžící.  
b) K podání protestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč. 

c) Protest řeší komise ředitele sportovních her. 

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

XX. 
Organizační záležitosti 

1.) Sportovní hry Moravské Ostravy a Přívozu 2017 jsou koncipovány a organizačně 
připraveny pro seniory s aktivním přístupem k životu ve své věkové kategorii. Případný 
neúspěch v jedné disciplíně může nahradit úspěch v dalších disciplínách širokého 

rozsahu působení, takže všichni zájemci o účast mají velkou šanci uspět. 
2.) Prezence soutěžících bude probíhat od 9,00 do 9,30 hodin. Usnadněný zápis do 

soutěže mají ti, kteří se přihlásí předem. Po předložení průkazu totožnosti (k ověření 
místa bydliště a data narození) obdrží v obálce připravenou dokumentaci soutěžícího. 
3.) Na sportovištích a v objektech, kde turnaje a závody probíhají, je nutno dbát na 

osobní bezpečnost a dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů. 
4.) 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 (bod IX propozic) bude zápis bezpodmínečně ukončen s cílem 
dodržení časového plánu sportovních her. 

5.) Možnost ubytování ve sportovním areálu je možná v omezené a ve smyslu znění 
provozních podmínek objektu – na vlastní náklady soutěžících. (Pořadatel plní roli 

zprostředkovatele.) 
XXI. 

Partneři 

                  Hlavní partner                                                                   Partneři 
 

       Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                             

                                                                                                    
 
 

 
 

Partnerské pozice jsou pro další zájemce otevřeny. 


