
 

TJ Sokol Oudoleň  
a SDH Oudoleň 

 
pořádají sportovní klání  

pro sportovce i nesportovce  
 

Oudoleňský desetiboj 
 
 

Soutěž je určena pro všechny věkové kategorie, 
pro každého, kdo má sportovního ducha, chce si 

zasportovat, dokázat, co v něm je 
 a má touhu vyhrát. 

 
V následujících 10 měsících  

– září 2013 až červen 2014 –  
si každý může vyzkoušet svou kondici  

v 10 různých disciplínách. 
 
 

Neváhejte a přijďte!  
 

První kolo začíná v sobotu 21. září 
 přespolním během. 

 



Oudoleňský desetiboj 
pro děti a dospělé závodníky 

 

V roce 2013 - 2014 (září - červen) se uskuteční soutěž pro sportovce 
i nesportovce v kategorii děti a dospělí. Desetiboj se bude skládat 
z 10 různých sportovních disciplín. Je určen všem, kteří si chtějí 
zasportovat a ověřit si svoji fyzickou kondici. Stačí přijít na start, 
nahlásit své jméno a příjmení a zaplatit startovné 10,- Kč při každé 
disciplíně a ukázat všem, co v něm je☺. 
 

Vyhlášení celkových výsledků proběhne v červnu.  
Bude se soutěžit o atraktivní ceny, proto neváhejte  

a přijďte to zkusit! 
 

Pravidla pro obě kategorie:  
− jednotlivých disciplin se mohou účastnit osoby mladší 15 let 

(děti) a starší 15 let (dospělí) 
− každý  startující  se  soutěže  účastní   na   vlastní   nebezpečí, 

u cyklistických disciplin je povinná cyklistická přilba, případně 
chrániče 

− každý startující se může účastnit libovolného počtu disciplin, je 
možné se v průběhu soutěže přidat 

− před startem každé discipliny se vybírá startovné 10,- Kč  
− po celou dobu soutěže bude mít závodník startovní číslo, které 

obdržel při prvním nahlášení  
− před startem každé discipliny budou upřesněna pravidla 
− termíny  konání  jednotlivých  disciplín (zvláště těch závislých 

na počasí – lyže,…) mohou být organizátory soutěže změněny, 
popř. může být zařazena jiná disciplina 

   

Bodování:  
Vítěz  každé  disciplíny  obdrží  1  bod,  další  závodníci v pořadí vždy 
o jeden bod více. Nejnižší součet bodů ze sedmi nejlepších disciplín 
každého závodníka určí vítěze za 10 měsíců. Výsledky jednotlivých 
disciplín a průběžné pořadí budou k dispozici do 3 dnů po konání 
každé disciplíny na www.oudolen.cz a průběžně v Oudoleňských 
listech a na nástěnce. 



Kategorie: 

Kategorie dospělí:  
1. muži 
2. ženy. 

 
Kategorie junior:  
(Pro určení kategorie je rozhodující věk dosažený v roce 2013.) 

1. nejmenší děti – školka do 5 let 
2. chlapci, dívky 6 - 11 let 
3. chlapci, dívky 12 – 15 let. 

 
 
 
Disciplíny jsou stejné pro kategorii dospělí i junior: 
 
Září – sobota 21. 9. 2013-  Přespolní běh –  

délka tratě dle kategorií, start horní hřiště  
 prezence 13:30, start 14:00 hodin 

Říjen – sobota 12.10 2013 - Běh do vrchu 
Listopad – sobota 23. 11. 2013 - Skoky, švihadlo   

   bude upřesněno (KD) 
Prosinec – Míče - bude upřesněno (KD) 
Leden – Běžky, brusle, sáňky – dle počasí  
Únor – Silový trojboj - bude upřesněno (KD)  
Březen – Šipky - bude upřesněno (KD) 
Duben – Časovka do vrchu 
Květen – Cyklistika / Kolečkové brusle 
Červen – Vrhačský trojboj  
 
Disciplíny se mohou lišit v závislosti na počasí. Při nepřízni počasí se 
budou konat disciplíny v KD (přezůvky s sebou), v případě dobrého 
počasí venku. Termín dané disciplíny bude proto neměnný. Další 
termíny budou včas ohlášeny. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Oudoleňský desetiboj  
pro děti a dospělé závodníky 

 
 

1 disciplína -  Přespolní běh 
 
 

sobota 21. září 2013 
 

startovat se bude  
na horním hřišti 

 

prezence závodníků v 13:30 hodin, 
startovné 10,- Kč 

 

platí pro obě kategorie  
(děti i dospělí) 

 
 

Přijďte se zúčastnit a vyhrát! 
 

 V případě deště bude probíhat náhradní disciplína 
v kulturním domě (přezůvky s sebou).  

 


