NOVINKY A AKTUALIZACE PRO ROK 2015
1

BESEDY

2

AKCE DO OK
A KK

3

„ KATEGORIE
pro rok 2015“

4

OKRESNÍ KOLO

Besedy s olympioniky + olympijské hlídky (Sazka olympijský víceboj)
únor 2015 - Pražský Pětiboj
Družstva: ročníky 2001, 2002, 2003, 2004
Jednotlivci: ročníky 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Období: 30. března - 15. května 2015.

5

POSTUP na KK

Disciplíny: sprint 60 m, medicinbal, švihadlo, trojskok, kliky, běh 1.000 m, nebo dribling, nebo
plavání = ŠESTIBOJ.
Družstva: 1-5 družstev = 1 postupující družstvo (vítěz OK), 6 a více družstev = 2 postupující
družstva (1.a 2.místo na OK). Dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů do 12 družstev
(doporučený počet na KK)
Jednotlivci: 1. a 2. dívka + 1. a 2. chlapec z OK v ročnících 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
Období: 20. května - 15. června 2015

6

KRAJSKÉ KOLO

Disciplíny: sprint 60m, skok daleký, shyby, švihadlo, leh-sedy, hod míčkem, 7.disciplnína, volba
ze tří volitelných disciplín běh 1.000 m nebo dribling nebo plavání = SEDMIBOJ

7

POSTUP na RF
2015

Družstva: Postupují 1. a 2. družstvo z krajského kola (ze Středočeského kraje a z Prahy, kde budou 2 krajská kola, postupuje vítěz a lepší tým z 2. místa, tj. celkem 3 družstva ze STC a 3 družstva z PHA) a dále nejlepší družstva podle získaných bodů v krajském kole do celkového počtu
35 družstev.
Postup v případě neuskutečnění předepsaného sedmiboje: (např. kvůli nepřízni počasí,
změna disciplín) postupují pouze družstva na 1. a 2. místě, u STC a PHA pouze družstvo na
1. místě

8

REPUBLIKOVÉ
FINÁLE
2015

září 2015

9

ÚPRAVY
A ZPŘESNĚNÍ
V PRAVIDLECH
DISCIPLÍN

Pro rok 2015 došlo k úpravě pravidel v disciplínách:
- skok daleký (měření k místu odrazu pro všechny kategorie)
- švihadlo (dvojšvih se počítá jako jeden přeskok)
- kliky (nové rozhodování ženských kliků, pomocí tyče v podpaží)
podrobnosti viz Pravidla disciplín 2015 na
http://ceskosportuje.cz/sazkaolympijskyviceboj/ovov/dokumenty-ovov/

10

OVOV - SAZKA
OLYMPIJSKÝ
VÍCEBOJ

V roce 2015 došlo k začlenění OVOV k projektům ČOV.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změny.

místo: Praha

