
 
 
 

SEDMIBOJ SMÍŠENÝCH DVOJIC 
 

Pokud si chcete protáhnout a zpestřit konec sezóny, můžete se zúčastnit zajímavého  
a napínavého víceboje. Letos ho opět zorganizovali v Praze na stadionu Kotlářka. 
 

O co jde? O hodně. Startovat může kdokoli – žactvo, dorost, dospělí i veteráni. Soutěží 
se v ženském sedmiboji a velkou výhodou je to, že jsou na ten sedmiboj dva. ON a ONA.  
Např. žák – veteránka, juniorka – dospělák, veterán – dorostenka, veterán – veteránka atp. 
O disciplíny se podělí, každý si střihne tři a o 800m se také podělí. Takže běží 2x400m.  
Takto jdou disciplíny po sobě: překážky, výška, koule, 200m, dálka, oštěp a ta půlená půlka.  
Startující, ať už je v jakékoli kategorii, používá náčiní, které mu přísluší a běží „své“ překážky. 
Výkony se bodují podle vícebojařských tabulek – u nás veteránů jsou přepočteny koeficienty. 
800m je bodováno tak, že se oboduje výsledný čas podle příslušných tabulek obou běžců (vč. 
veteránských koeficientů) a následně se dělí body dvěma. Dvojici se všechny body sečtou  
a z těchto součtů vychází celkové pořadí. Tolik technická stránka. 
 

A jak to probíhalo? Za velmi slušného počasí – v poledne se rozsvítilo sluníčko a hřálo 
nás. Pofukoval chladný vítr, ale ten nikomu nevadil. Kolem 9 hodiny se začali trousit první 
nedočkavci. Někteří už přišli ve dvojici, jiní si svou partnerku vyškemrali na místě. Např. Ferda 
Bort půvabnou a moc šikovnou žákyňku, s kterou vyhráli! Pepa Vonášek byl domluven 
s Aničkou Klausovou, ta ovšem nepřijela a tak Pepa říkal „já si nějakou babu seženu“.  
Měl na to půl hodiny. A sehnal, také mladinkou slečnu.  
 

Je dobré, když se dvojice domluví předem a co je moc důležité, aby si disciplínami 
sedli. Tak jak jsme si sedli s Tondou Jankovským. Moje disciplíny nejsou jeho a naopak. To je 
ideální stav. No a také nesmí chybět týmový duch. Dvojice se navzájem povzbuzuje, fandí si  
a prostě spolu drží basu.To je na závodě tohoto typu moc hezké. Tady není každý jen sám za 
sebe, ale bojuje za tým. 
 
 Úsměvné bylo, když jsme si prohlíželi průběžné výsledky, jak to komentovali mladí. 
„Voni si ty veteráni něco zaběhnou nebo skočí, potom se to přepočte těma jejich koeficientama 
a my čumíme“. Oni snad s námi nepočítali? No, po dvou disciplínách už byli ve střehu. Byl to  
i souboj generací, docela zajímavý. Celkové výsledky si můžete prohlédnout na naší webové 
stránce. Ženské výsledky jsou označeny červeně, to pro přehlednost. 
 
 Startovalo 13 dvojic + 2 dvojice mužské pro nedostatek žen! Takže nejen v politice… 
Veteránů a veteránek se odhodlalo 7, příště by nás mohlo být víc. Co říkáte? Děvčata přijeďte, 
bude o vás dračka…. 
 
 Díky Honzovi Zedníkovi, který nás do tohoto závodu namočil a Jitce Fialové se svým 
týmem, kteří nám závod perfektně připravili a zorganizovali. Pokud budeme zdrávi i příští rok  
a pokud bude slušné počasí, rádi se na Kotlářku vrátíme.   
         Blanka Vykydalová - očitý svědek 
Šumperk, 5.11.2010 
 


