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Hradecké víceboje 
 

Pro rok 2017 vypisujeme: 

1. Oblastní přebor ČOS ve vícebojích mladšího a staršího žactva 

2. Krajský přebor Královéhradeckého KAS ve vícebojích mladšího a 

staršího žactva 

3. Veřejné závody v desetiboji a sedmiboji pro „dorost a starší“ 

 
 

Závody se konají S PODPOROU MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ. Dále se konají s podporou 

ODBORU SPORTU ČOS a Královéhradeckého KAS. 
 

Datum:   sobota 22. a neděle 23. dubna 2017  

Pořadatel:  Atletický oddíl TJ Sokol Hradec Králové, www.atletikahk.cz 

Místo konání: Atletický stadion TJ Sokol Hradec Králové, Eliščino nábřeží  - 50°12'49.636"N, 

15°49'49.508"E (6 drah na okruhu, 8 drah v rovince, na sektorech polytan, el. časomíra a 

větroměr). 

Ředitel závodů: Ing. Pavel Rytíř, email: pavelrytir@volny.cz, tel: 603 252 853 

Hlavní rozhodčí: Ing. Pavel Vilímek, email: vilimek@autovrakyhk.cz, tel: 777 805 909 

Technický delegát za ČOS: Mgr. Vítězslav Perun, email: vipersport@seznam.cz, tel: 777 013 100 

Technický delegát za KAS: Bc. Karel Ettler, email: k.ettler@seznam.cz, tel: 724 689 651 

 

Startují:  starší žáci a starší žákyně 2002 a 2003   – devítiboj a sedmiboj (ČOS, KAS) 

mladší žáci a mladší žákyně 2004 a 2005 – pětiboj (ČOS, KAS) 

kategorie dorostenecké, juniorské a dospělé – desetiboj a sedmiboj 

V soutěži mohou startovat závodníci oddílů KH KAS a oddílů organizovaných v ČOS. O 

přijetí dalších přihlášených závodníků rozhodne technický delegát na základě přihlášek.  

Informaci o nepřijatých případně zveřejní 21. 4. 2017 do 18:00 na webu oddílu 

(http://www.atletikahk.cz/). V minulých letech jsme nikoho neodmítli… 

 

Hodnocení: ČOS – První tři v kategorii žactva obdrží medaile a diplomy. V případě velké účasti rádi 

vyhodnotíme i družstva (mohou startovat maximálně 4 závodníci, do hodnocení se 

započítávají 3 nejlepší). Každá TJ může postavit více družstev (rozdělení na A, B a případně 

C hlaste dopředu emailem). 

KAS – První tři závodníci v kategoriích staršího a mladšího žactva obdrží medaile a 

diplomy. 

http://www.atletikahk.cz/
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Přihlášky:  registrovaní přes web ČAS do 20. 4. 2017 do 24:00, neregistrovaní e-mailem na   

   k.ettler@seznam.cz do stejného termínu. 

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnutí přihlášky mimo uvedené přebory. 

Prezentace: probíhá na tribuně stadionu v kanceláři 1h před začátkem víceboje dané kategorie 

Startovné:  Starty v jednotlivých disciplínách 100 Kč. 

víceboje - závodníci do přeboru ČOS - bez startovného, závodníci přeboru KH KAS 100 Kč,

  ostatní 250 Kč jednodenní víceboje a 350 Kč dvoudenní. 

Dohlášení na místě pouze se souhlasem ředitele závodů a za startovné 400 resp. 500 Kč. 

Šatny: Budou zajištěny v budově TJ Sokol, šatny neslouží k úschově věcí! 

Zdravotní dozor: Zajištěn vedle atletické kanceláře na stadionu (na tribuně). 

Doplňkové informace:  

 Ubytování vedle stadionu v lázních (ceny 2014 – 275 Kč při obsazeném čtyřlůžkovém 

pokoji) – 495 404 444, http://www.snhk.cz/lazne/ubytovani-mestske-lazne/, další 

možnosti hledejte například na booking.com. 

 Ubytování v tělocvičně na vlastní karimatce (nebo na žíněnce) + ve vlastním spacáku pro 

skupiny – kontaktujte V. Peruna na 777 013 100 nebo vipersport@seznam.cz. 

 Po skončení prvního dne víceboje rádi zorganizujeme společný program… V minulosti kýta 

na grilu nebo prohlídka starého města. Zájem o společný program dejte vědět 

organizátorům. Viz. kontakt výše. 

 Občerstvení - v budově Sokola bude k dispozici stánek s občerstvením 

 Kvalifikovaní rozhodčí z jiných oddílů, kteří na závodě chtějí rozhodovat, se mohou včas 

hlásit. Uvítáme… 

 

Orientační časový pořad: 

 

http://www.snhk.cz/lazne/ubytovani-mestske-lazne/
mailto:vipersport@seznam.cz

