
SPRINTERSKÝ TROJBOJ 
PROPOZICE ZÁVODU 

POŘADATEL:  T.J. Sokol Říčany a Radošovice – atletický oddíl 
 
Datum: Sobota 3.října 2015  
 
Místo: Sokolské hřiště v Říčanech u Prahy 
 
Vedoucí činovníci 
Ředitel závodu: Viktor Drobný 
Řídící soutěže: Jana Cílková 
Hlavní rozhodčí: Jana Vlčková 
Startér: Petr Tecl 
Hlavní časoměřič: Hynek Strnad 
Kancelář: Zdeněk Hercik 
Zdravotník: Věra Hošková 
 
ŠATNY 
 
V zázemí sokolského hřiště v omezené kapacitě – pořadatel neručí za odložené věci 
v šatně. Na hřišti bude dále postaveno několik přístřešků s lavičkami –  pořadatel neručí 
za odložené věci. 
 
VYBAVENÍ  STADIONU 
 
Povrch kamenný prach, 4 dráhy na rovince, 3 dráhy po obvodu.  
 
OBČERSTVENÍ 
 
Na hřišti bude k dispozici kiosek s občerstvením. Lze využít i nedalekou restauraci 
v centru Na Fialce cca 200 m od hřiště. 
 
PŘIHLÁŠKY A PREZENCE    

• přihlášky elektronicky do čtvrtka 1. 10. 2015 
do 20:00 hod. 

       na www.atletika-ricany.cz  
• přihlášky v den závodu pouze do 8:30 hod. (čas 

bude striktně dodržen bez výjimky)  

• prezence v den závodu v čase 8:15 – 9:00 hod. 

• Všichni přihlášení jsou povinni se při 
příchodu odprezentovat – dostanou startovní 
číslo, bez kterého není možné do závodu 
nastoupit  

 



ZÁVODÍ  
 
Dívky a chlapci ročník 2000 a mladší. Závodí zvlášť dívky a chlapci v kategoriích 
dle věku. 
 
Věkové kategorie -rozpis disciplín 

KATEGORIE  ROČNÍK 

DISCIPLÍNY  

50 m 100 m 150 m 

MINIP ŘÍPRAVKA  2009, 
2008 ANO ANO ANO 

PŘÍPRAVKA - 
ELÉVOVÉ I  

2007,  
2006 ANO ANO ANO 

PŘÍPRAVKA - 
ELÉVOVÉ II  

2005, 
2004 ANO ANO ANO 

MLADŠÍ ŽACTVO  2003, 
2002 ANO ANO ANO 

STARŠÍ ŽACTVO  2001, 
2000 ANO ANO ANO 

 
DISCIPLÍNY  
 
50 m, 100 m, 150 m 
 
Poznámky k disciplínám: 

- závodí se bez použití treter 
- měření elektronicky 
- start z bloků (přípravka - kdo nechce nemusí, je však nutné dodržet nízký start) 
- finálový běh se neběží - rozhodující výkon pro pořadí v disciplíně je čas z 

rozběhu 

 
PRAVIDLA ČTYŘBOJE 
 

1. hodnocení je v každé věkové kategorii rozděleno na chlapce a dívky 

2. každá disciplína je hodnocena body za umístění (jednotlivé disciplíny se 
nevyhlašují) 

1. místo 25 bodů 
2. místo 19 bodů 
3. místo 15 bodů 
4. místo 12 bodů 
5. místo 11 bodů 
6. místo 10 bodů 
7. místo 9 bodů 



8. místo 8 bodů 
9. místo 7 bodů 
10. místo 6 bodů 
11. místo 5 bodů 
12. místo 4 bodů 
13. místo 3 bodů 
14. místo 2 bodů 
15. a další místa 1 bod 
 

3. celkové umístění v rámci trojboje je dáno součtem všech bodů, které závodník 
získá v absolvovaných disciplínách 

4. při neúčasti v disciplíně se závodníkovi zapisuje 0 bodů 

5. při stejném výkonu v disciplíně závodníci dosahují shodného umístění a bodů, 
pořadí dalších závodníků pokračuje vynecháním počtu míst podle shodných 
výsledků 

6. časy jsou měřeny ručně, tj. čas se zaokrouhluje na 0,1 s směrem nahoru (8,01 s  
odpovídá výslednému času 8,1 s) 

7. v případě rovnosti bodů v celkovém součtu, je konečné pořadí dáno lepším 
umístěním v běhu na 50 m, v případě shody v běhu na 50 m, rozhoduje umístění v 
běhu na 100 m, v případě i této shody rozhoduje umístění v běhu na 150 m, pokud 
došlo ke shodě časů, tj. umístění ve všech disciplínách, umisťují se závodníci na 
tomtéž místě, další pořadí pokračuje vynecháním počtu pořadí dle shody 

8. v každé kategorii jsou vyhlášeni a oceněni všichni soutěžící, 6 nejlepších je 
oceněno diplomem, 3 nejlepší medailí  

 
 
ČASOVÝ POŘAD 
 
8:15 počátek prezence závodníků 
8:30 konec přihlášek závodníků v den závodu 
9:00 konec prezence závodníků 
9:15  nástup závodníků, zahájení závodů   
9:30 start prvních disciplín – harmonogram disciplín viz příloha 
12:00 předpokládaný konec disciplín – slavnostní vyhlášení výsledků 
  
ČASOVÝ POŘAD JE ORIENTAČNÍ, BUDE UPRAVEN DLE POČTU 
STARTUJÍCÍCH 
 
 
 

Za pořadatele 
Viktor Drobný 


