
ADAD 2010 nejen statisticky 

Lovosický ADAD (atletický desetiboj amatérských družstev) je akcí, kterou tradičně provází 
recese s uvolněnou a přátelskou atmosférou. Shodli jsme se při náhodných rozhovorech na tom, že 
kdyby takových akcí bylo více, tak by to naší atletice pomohlo. Nenásilnou formou by si mladí lidé 
oblíbili náš krásný sport. A zákonitě by se při tom objevil i nějaký větší talent. Nových sil potřebuje 
naše atletika jako soli. Máme mnoho krásných stadionů s umělými povrchy, k tomu vybavení, o jakém 
se starším generacím ani nesnilo. Jenom těch zapálených mladých srdcí je nějak málo. Proto mně 
zvláště těší pohled na mladší účastníky ADADu, jak se perou s jednotlivými disciplinami  
(s překážkami a tyčí obzvláště) i s desetibojem samotným. Možná, že si v tom našli svůj adrenalin, 
dobrodružství i celoživotní zábavu. Myslím, že je to adrenalin velmi ušlechtilý a že naši mladí 
závodníci jsou na dobré cestě. Jak to zařídit, aby takových ADADů bylo v naší republice více a aby si 
k nim mládež našla cestu, to bohužel nevím. Ale o to více si to přeji. 

A nyní trochu statistiky. Tradičně vysoká účast na ADADu svádí k různým statistickým 
analýzám. Dovolte mi tedy pár čísel: 

Vycházíme-li z výsledků podle přepočtených výkonů, tak zjistíme, že: 

• Šedesáti-pětičlenné startovní pole má podle závěrečného bodového hodnocení tuto strukturu: 
nad 5000 bodů 4 závodníci, 4000-4999 bodů 5 závodníků, 3000-3999 bodů 21 závodníků, 
2000-2999 bodů 28 závodníků, 1000-1999 6 závodníků a pod 1000 bodů jeden závodník. 
Průměrný bodový zisk na jednoho závodníka činil 2985 bodů. 

• Průměrné počty bodů podle disciplin (seřazeno sestupně): koule 439, výška 379, 100m 376, 
dálka 358, disk 317, oštěp 302, 1500m 272, 400m 246, tyč 154, překážky 141 bodů.  

• Počet závodníků s nulovým bodovým ziskem podle disciplin (seřazeno sestupně):  
překážky 14, tyč 10, 1500m 8, 400 m 5, 100m 2, disk a oštěp 1, dálka, koule a výška bez nuly! 

• Rozdělení startovního pole z hlediska zavedených pětiletých veteránských kategorií vypadá 
takto: do 35 let 34 závodníků, M35 9 závodníků, M40 jeden závodník, M45 3 závodníci,  
M50 5 závodníků, M55 8 závodníků, M60 3 závodníci, M65 jeden závodník, M70 žádný 
závodník a M75 jeden závodník. 

• Průměrný věk závodníků je 38 let. Nejmladším účastníkem byl Vojta Hanzal (14 let) a 
nejstarším Vašek Panocha (77 let). 

Výsledky ADADu 2010 najdeme na našich veteránských stránkách v rubrice „Výsledky /  
Další veteránské závody“. 
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