
P R O P O Z I C E 
Sportovních her seniorů Moravskoslezského kraje 2017  

 
Sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje 2017 se uskuteční dle těchto propozic, 
které byly schváleny předsednictvem Krajské rady seniorů Moravskoslezského kraje. 
 
Organizátor : Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje – sekce sportu. 
 

Ředitel :                Bedřich Macháček. 
Hlavní rozhodčí : Josef Pekárek. 
Rozhodčí, techničtí pracovníci a pořadatelé: Budou jmenováni KRS MSK. 
 

Termín konání :    14. června 2017. 
Místo konání :       Ostrava. 
 
Forma provedení : Turnaje a závody jednotlivců a týmů dle vyhlášených disciplín. 
 
Časové schéma sportovních her  
Příprava sportovišť :           07,00 – 09,00 hodin 
Prezence soutěžících :        od 08,30 průběžně do 11,00 hodin 
Slavnostní zahájení her :    09,45 - 10,00 hodin (areál TJ Ostrava Varenská ul.) 
Turnaje :                               10,00 - 13,30 hodin 
Vyhodnocení turnajů :        13,30 - 14,00 hodin 
Vyhlášení vítězů :                14,00 - 15,00 hodin.  
Úklid sportovišť :                 Po ukončení jednotlivých disciplín – do 17,00 hodin. 
 

Turnaje a závody : Ringo na písku.  
                                Stolní tenis. 
                                Minigolf. 
                                Dráhové kuželky. 
                                Pétanqué. 
                                Ruské kuželky. 
                                Atletický čtyřboj. 
                                Kvintatlon.  
                    Pravidla a podmínky turnajů jsou obsahem další části propozic. 
                                
Kategorie :             „A“ – ženy = 55 až 69 let vto. 
                                „B“ – muži  = 55 až 69 let vto. 
                                „C“ - ženy, muži = 55 až 69 let vto 
                                „D“ – ženy 70 a více let 
                                „E“ – muži 70 a více let 
                                „F“ – ženy, muži = 70 a více let 
                                „G“ – ženy = 55 a více let 
                                „H“ – muži = 55 a více let 
                                „I“   - ženy, muži = 55 a více let 
                                „J“ – družstva 55 a více let (bez další specifikace).                                            
 

Doprava :               Individuální.  
                               Jízdné hromadnými dopravními prostředky bude uhrazeno oproti  
                               předložení jízdních (daňových) dokladů při prezenci. Týká se   
                               mimoostravských účastníků her. 
 



Stravování :                Péči organizátora sportovních her. 
 

Zdravotnické zabezpečení : Zdravotnická hlídka + městská záchranná služba. 
 
Pojištění :                   Každý účastník turnajů na své pojištění a riziko. 
 

Možnost ubytování : V omezené kapacitě – noc před / noc po termínu konání  
                                    ve smyslu provozních podmínek objektu. 
 

Přihlášky :                  Na jednotném tiskopisu elektronicky nebo poštou.  
                                    Termín doručení do 4.6.2017 vto. 
 
Spojení a informace : aktivity-krs@ms-seniors.cz  a  721 515 012. 
                                      Krajská rada seniorů Moravskoslezského kraje 
                                      U Tiskárny 1 = 702 00  O s t r a v a 
 
Členský/účastnický příspěvek - startovné :                   
                                     80,-Kč / startující – na první disciplínu 
                                     10,-Kč / startující – na každou další disciplínu. 
                                     Dle pokynů uvedených na písemné přihlášce.  
 
Protesty : Podat protest má právo každý soutěžící a kapitán družstva „ringo“.  
K podání protestů je stanoven poplatek ve výši 100,-Kč. 
Protest řeší komise ředitele sportovních her. 
V případě uznání protestů se výše uvedený poplatek vrací. V opačném případě 
propadá do rozpočtu sportovních her.  
 
Organizační záležitosti : 
1.) Sportovní hry seniorů Moravskoslezského kraje v roce 2017  jsou koncipovány do 
turnajů a závodů jednotlivců a turnaje družstev v ringu. Skladba disciplín byla zvolena 
tak, aby se mohli zapojit jak senioři sportující (stolní tenis, dráhové kuželky, atletický 
čtyřboj, kvintatlon, ringo), tak i senioři sportující sporadicky, nesportující a též senioři 
s hendikepem (ruské kuželky, pétanque, minigolf).  
2.) Turnaje a závody se uskuteční na čtyřech ostravských sportovištích. Zápis, 
slavnostní zahájení, vydání obědů a vyhlášení vítězů proběhne průběžně v areálu TJ 
Ostrava. 
3.) Prezence soutěžících bude probíhat os 8,30 hodin, s přestávkou v době 
slavnostního zahájení, až do 11,00 hodin. Soutěžící v disciplínách vypsaných od 10,00 
hodiny se musí zapsat do té doby (u dráhových kuželek, minigolfu a atletického 
čtyřboje je nutno počítat s časem pro přesun na sportoviště). 
4.) Na sportovištích a v objektech, kde turnaje a závody probíhají, je nutno dbát na 
osobní bezpečnost a dodržovat pokyny rozhodčích a pořadatelů. 
5.) Jsou vydány dva typy přihlášek : Pro kolektivy (se stanovením jedné odpovědné 
osoby) a pro jednotlivce. Termín zpracování přihlášek nelze odložit, přihlášky zašlete 
dle pokynů uvedených výše.   
6.) Za účelem ověření správného zařazení do kategorie vezměte s sebou průkaz 
totožnosti. 
 
POPIS JEDNOTLIVÝCH DISCIPLÍN 
Ringo na písku : Turnaj je vypsán pro tříčlenné týmy BEZ RODÍLU SLOŽENÍ 
(muži/ženy) v kategorii „J“. Stručná pravidla : Cílem hry je dosáhnout, aby kroužek 



spadl na soupeřově polovině hřiště. Podává se vestoje (nikoli z výskoku jako ve 
volejbale), stejně tak se kroužek odhazuje. Kroužek se smí chytat pouze jednou rukou, 
nesmí se s ním chodit ani nahrávat. Hraje se bez ztrát do patnácti bodů, pokud není 
rozdíl bodů více než 2, hra se prodlužuje až do sedmnácti bodů. Tým může mít složení 
3+0 nebo 3+1 (náhradník, který nesmí startovat za jiný tým !!!). 
Herní systém : Skupiny + finálová skupina. 
Přihlášky a příspěvek za každého člena týmu. 
 
Stolní tenis : Turnaj je vypsán pro jednotlivce v kategoriích „G“ a „H“. Herní systém 
bude upřesněn po uzávěrce přihlášek – dle počtu účastníků turnaje. 
 
Minigolf : Turnaj je vypsán pro jednotlivce v kategorii „I“. Herní systém – na rány. 
 
Dráhové kuželky : Turnaj je vypsán pro jednotlivce v kategoriích „G“ a „H“. Herní 
systém bude upřesněn po uzávěrce přihlášek – dle počtu účastníků turnaje. 
UPOZORNĚNÍ : Povinná obuv s podrážkou nezanechávající stopy na podlaze herny 
(je možné zapůjčení v kuželně – za úplatu). 
 
Pétanque : Turnaj je vypsán pro jednotlivce v kategoriích „G“ + „H“. Herní systém :  
Skupiny + finálová skupina. 
 
Ruské kuželky : Turnaj je vypsán pro jednotlivce v kategorii „I“. Herní systém : 3x do 
plných + 1x dorážky. 
 
Atletický čtyřboj : Závod je vypsán pro kategorie „A“ + „B“ + „D“ + „E“.   
Disciplíny AČ = běh na 100m + běh na 400m + skok daleký + hod koulí. 
 
Kvintatlon : Závod je vypsán pro kategorie „A“ + „B“ + „D“ + „E“. V lehkém krosovém 
terénu jsou zařazeny disciplíny : střelba ze vzduchové pistole na terč + střelba ze 
vzduchové pušky na terč + střelba z luku na terč + hod hrotem (šipkou) na terč + hod 
atrapovým (gumovým) granátem na plošný cíl (1m x 1,5m) na vzdálenost 30m 
(ktg.“B“), 25m (ktg.“A“ a „E“) a 20m (ktg.“D“). Ve všech disciplínách jeden pokus. Při 
nezasažení cíle se běží jeden „malý trestný okruh“. Soutěží se na čas start – cíl.  
 
 
 
 
 
 
 

Hledáme partnery her a jednotlivých disciplín ! 
 
 
 


