
 

 

       V Nymburku 14. října 2017 
 
 
 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SEKCE VÍCEBOJŮ 
v rámci odborného semináře ČPTM 

 
 

Jednání se zúčastnili: L. Kárský, F. Špoták, M. Halbich, J. Kliner, P. Jeřábek, A. 
Lesnik, J. Nechvátal. Závěrečné části jednání se zúčastnil Vít Rus – VOM. 
Omluven/i: Miroslav Nosek (zaslal své stanovisko písemně). 

 

Vedoucí trenér sekce přivítal osobní trenéry zařazených závodníků a zahájil 
jednání dle navrženého programu.   
 

1. Termíny TS a VT v roce 2017 
2. Obsah a příprava TS a VT v roce 2018  
3. Vícebojařská sezóna v roce 2018 
4. Návrh na zařazení do SCM pro rok 2018 z pohledu sekcí  
5. Připomínky k systému, limitům, organizací akcí vícebojařské sezóny 2017 
6. Diskuze, různé  
 

Bod číslo 1: 
první TS v Ústí nad Orlicí, proběhl za pěkného počasí v termínu 23. až 26. 
března 2017, kde proběhlo testování OTU a v dalších dnech pokračovalo 
testování STU s návazností na trénink disciplín víceboje, vedených přítomnými 
trenéry, dle předem připraveného programu. Součástí TS bylo seznámení 
s limity ME a MS vícebojařské sezóny 2017.  
Další večer proběhlo seznámení s pravidly atletiky zaměřené na víceboje.   
Na Google – formuláři, zaslaném VOM zúčastněným, všichni hodnotili průběh 
TS a VT kladně. Dále se hodnotil VT v San Benedettu Del Tronto, který proběhl 
v termínu 13. až 23. dubna 2017, kterého se zúčastnili pouze vybraní členové 
vícebojařské sekce (skupina „A“ popř. „B“), ostatní účastnicí byli samoplátci. 
I nepřítomni osobní trenéři, kteří vyslali své svěřence na VT, kladně hodnotili 
průběh a způsob vedení tréninků, který vedl k dobrým výsledkům v letní sezóně 
2017.  

     V podzimních termínech je naplánován další TS pro testování OTU (což je    
     kompetenci krajských VT SCM).  

V dalším bodě jednání číslo 2. a 3. se přítomní shodli, že první termín testování 
STU pro halu bude v termínu 13. až 14. ledna formou testovacího závodu ve 
vícebojích v Jablonci nad Nisou, i když do budoucna se vrátíme k původní 
nezávodní formě testování STU. Výsledky STU budou sloužit jako podklad 
k nominaci na MU CZE  - ESP  - FRA  - GBR  - POL   
juniorů v sedmiboji a juniorek v pětiboji ve dnech 27. až 28. ledna 2018 a MČR 
v halových vícebojích. 
 



 

 

Vzhledem ke společné části maturit 11. dubna 2018 byl termín jarního VT 
vícebojařské sekce stanoven na 12. až 22. dubna 2018 v Itálii s možností účasti 
samoplátců. 
Po návratu z VT proběhne testování venkovních STU formou testovacího 
víceboje pro skupinu Morava v Třebíči v termínu 5. až 6. května. A pro Čechy 
12. až 13. května v Bílině.  
Pro další pokus k vylepšení výkonnosti nabízí vícebojařská sekce start na 
mistrovství LKAS v Liberci v termínu 26. až 27. května 2018. 
Vrcholem první poloviny mládežnické vícebojařské sezóny na dráze bude MČR 
zřejmě v termínu 2. až 3. června 2018. 
MČR dospělých se uskuteční jako letos v rámci TNT Express Meetingu IAAF na 
Kladně ve dnech 16. až 17. června 2018. 
Nominovaní vícebojaři a vícebojařky z těchto dvou mistrovství se v roce 2018, 
díky snaze Tomáše Dvořáka, poprvé zúčastní mezistátních utkání U20 a U23, 
která se budou konat ve Francouzském Aubagne v termínu 28. až 29. července 
2018. 
Elita vícebojařské sekce ve dnech 10. až 15. července má možnost, v případě 
splnění nominačních kritérii, účasti na MS juniorů a juniorek ve Finském 
Tampere. 
Po prázdninovém odpočinku vícebojařská sekce naplánovala TS v Žitavě a 
sezónu ukončí koncem září tradičními Pražskými víceboji.              

           Při hodnocení výsledků vícebojařské sezony v roce 2017 – VTS SCM           
           konstatoval zvýšený zájem o víceboj v mládežnických kategoriích.      
           Bod jednání číslo 4: 
           kritéria pro zařazení a vyšší limity skupiny „B“, „A“ a TOP splnilo 8       
           závodníků různých věkových kategorii. 
           Hodnocení současně zařazených členů sekce - Lukáše Kuthana a Vojty  
           Adamce bylo, díky jejich účasti na ME v Grossetu, kladné. Třebaže Vojta     
           Adamec byl nominován na 400 m překážek. 
           V dalším průběhu projednávání bodu č. 4 navrhli přítomní trenéři závodníky do  
           sekce vícebojů (víz přiložená tabulka, dle nejlepších absolutní výkonů,     
           zpracoval VTS).  
           Připomínky osobních trenérů: 

• Jasná pravidla pro průřez sekcemi (členové více sekcí) 
• Finanční prostředky transparentně rozdělovat 
• Individuální přípravu nadřadit centralizované přípravě 
• Možnost finanční podpory členů SCM na VT (s osobními trenéry) 
• Testování v sekci provést na 2 místech (Čechy, Morava - jedná se o jeden 

testovací sraz 
• Prolínání sekcí (trenéři, závodníci) 
• Umožnit účast osobních trenérů (jak financovat) 

 
Bod číslo 5: 
k prolínání sekci byla vznesena připomínka, aby závodník setrval v sekci po 
určitou dobu, například alespoň jeden rok a nedocházelo k převodům ze sekce 
do jiné sekce více krát ročně. K systému nebyly závažné připomínky, protože 
v průběhu roku se systém postupně upravuje … 



 

 

K limitům připomínky nebyly, stejně jako k organizací akcí. 
 

           V posledním bodě programu jednání – diskuze, bylo, za přítomnosti VOM –   
           Víta Ruse projednána možnost VTS SCM zařadit do sekce dva závodníky,     
           kteří nesplňují požadavky pro zařazení jako „žolíky“ na zodpovědnost VTS. 
           Dále bylo schváleno VOM, že trenéři SCM mohou využit finanční prostředky         
           na administrativu k uhrazení nákladů např. na VT.   
           VOM – Vít Rus sdělil, že pokud závodník plní limity více sekcí, má jeho osobní              
           trenér možnost výběru kam, po dohodě mezi sekčními trenéry, pojede na VT.  
          
           Závěry VTS: 
           Trenéři se shodli, že testovací víceboj je vhodnou formou pro STU.                      

           Současný počet TS a VT organizovaných sekcí je dostačující. Většina klubů             

           pořádá svá klubová soustředění. 

           Všem zúčastněným děkuji za odvedenou práci v tomto, ještě neukončeném           
           roce a těším se na spolupráci při dalších společných akcích.  

           S pozdravem, 
        
 
Miroslav Rucký 

           Vedoucí trenér sekce vícebojů Sportovního centra mládeže 
 


