
                                                                                                         

XIV. ŠNOMÍBO KRUMLOVSKÝ DESETIBOJ (6. - 7. 7. 2018) 

XI. DĚTSKÝ VÍCEBOJ 2018 (7. 7. 2018) 
Akci Dětský víceboj podporuje: 

  

 

Vyhlašovatel a pořadatel akce:  
Amatérské sdružení ŠNOMÍBO a přátelé  

www.viceboje-ck.cz                                     www.snomibo.cz 
Spolupořadatelé  akce:    
                                PRO-SPORT Český Krumlov o.p.s (www.pro-sportck.cz) 

                     
 
                                FK Slavoj Český Krumlov (www.fkslavoj-ck.cz) 

Název akce:      
ATLETICKÝ DESETIBOJ NEREGISTROVANÝCH           

(bodovaný s jednoletými veteránskými koeficienty WMA)   
Datum konání:                
PÁTEK a SOBOTA 6.- 7. 7. 2018 (časový rozpis níže) 

Místo konání:       
Atletický a fotbalový areál, Chvalšinská ul., Český Krumlov 

Systém přihlášení:      
Emailem na mika@klimamedia.com 

od 1. 4. 2018 – 30. 5. 2018 (podrobnosti níže)  
                 
Zveřejnění startovní listiny a aktuálních informace o závodě: www.viceboje-ck.cz 

PROGRAM*: 
PÁTEK 6. 7. 2018   

8.00 - 9.00 registrace závodníků 
9:30 běh 100 m (elektronicky měřený čas – kamera, 6 drah)  
10.30 skok daleký (tři měřené pokusy) 

12:15     koule (tři měřené pokusy) 
15:00 skok do výšky (tři pokusy) 

17:00 běh 400 m (elektronicky měřený čas – kamera, 4 dráhy) 
18:30 Promítání videa ze závodu, zábava – Hospoda V Ofsajdu 
  

SOBOTA 7. 7. 2018   
7:30 sraz účastníků na stadionu  

8:00 běh 110 m překážek   (elektronicky měřený čas – kamera, 5 drah) 
9:30 disk (tři měřené pokusy) 
12:00 oštěp (tři měřené pokusy) 

13:40 skok z místa (nahrazující skok o tyči, 3 pokusy) 
16:00 běh na 1500 m 

cca 17.00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ  
Po oficiálním ukončení závodu jsou pořadatelé a závodníci zváni k pohoštění a 
promítání videa ze závodu do Hospody V Ofsajdu. 
*Časy se mohou lišit v závislosti na počtu závodníků 
V sobotu 7.7.2018 od 9 hodin se sejdou přihlášení do Dětského víceboje, který bude mít 
své disciplíny od 10 do 15.30 hodin. (viz níže) 
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  Systém přihlašování do závodu 
 

XIV. ŠNOMÍBO KRUMLOVSKÝ DESETIBOJ (6. - 7. 7. 2018) 

        
 

Přihlašování do hlavního závodu je možné výhradně přes přihlašovací formulář na 
www.viceboje-ck.cz, který bude zveřejněn od 1.4.2018. nebo poslaný mailem. 

Vyplněný formulář odešlete na mika@klimamedia.com, odkud bude rezervace 
potvrzena.  

 
Závodníci a závodnice ročník 2003 a starší se přihlašují závazně do 30.5.2018 
nebo do naplnění kapacity 40 dospělých mužů a žen. Uzávěrku posunujeme kvůli 

objednávkám účastnických trik , která se musí řešit s předstihem. Věříme , že 
kdo chce jít bude mít do konce května jasno a děkujeme , že s přžihláškami 

neotálíte !!! 
 
Startovné na závod činí tradičně 600,- Kč. Je v něm zahrnuto: účastnické triko 

s emblémem závodu, občerstvení pro závodníky na stadionu, náklady na 
organizaci závodu, sobotní raut v hospodě v Ofsajdu). Informace k platbě 

startovného bude zaslána přihlášeným účastníkům v průběhu června. 
 

 

 XI. DĚTSKÝ VÍCEBOJ 2018 (7. 7. 2018)         
 

V sobotu od 9:00 do cca 15:30 hodin současně probíhá XI. dětský víceboj pro 

děti od 3 do 14 let. V případě zájmu o zapojení dítěte do víceboje kontaktujte 
před závodem J. Míku 602 195 702 nebo na mika@klimamedia.com nebo si 

stáhněte přihlašovací formulář na www.viceboje-ck.cz (nebo v mailu) 
 
DISCIPLÍNY DĚTSKÉHO VÍCEBOJE:  

Běh 60 m, skok daleký, hod míčkem, 60 m překážek, běh 200 m (800 m mladší 
žáci, žákyně) 

 
Kapacita je omezena na 50 dětí. Startovné činí 50 Kč. 
 

KATEGORIE V DĚTSKÉM ZÁVODĚ: 
 chlapci - přípravka  (nar. 2009 a mladší) 

 mladší žáci   (nar. 2004 – 2008) 
 dívky přípravka (nar. 2009 a mladší) 

 mladší žákyně   (nar. 2004-2008) 
 
 

Aktuální informace k letošnímu ročníku i k historii obou závodů lze nalézt 
průběžně na www.viceboje-ck.cz. Další dotazy na tel. 602 195 702 nebo na 

mika@klimamedia.com.           
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PARTNEŘI a SPONZOŘI: 

 
 
Potvrzení sponzoři  a partneři k 24.4.2018 – ostatní partneři vítáni a budou doplněni: 

          

          
 

 
 

            
 

 

http://www.krasnadovolena.cz/
http://www.rafty-marina.cz/
http://www.decathlon.cz/
http://www.nutrend.cz/

