
                                    

 

                                   

 

 

                      
ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 

 3. krajských sportovních her seniorů v Tanvaldě dne 22.6.2022 

POŘADATEL : Město Tanvald, Krajská rada seniorů Liberec, Liberecký kraj 

                         Senior Klub Tanvald, Středisko volného času 

 

Sponzor:     

• Liberecký Kraj:  Mgr. Petr Tulpa 

• místopředseda Rady Seniorů ČR: Ing. Milan Taraba 

• Krajská Rada Seniorů Libereckého kraje:  Miroslava Palečková 

• Město Tanvald 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Časový harmonogram:   9:00 – 14:00 hod 

PROGRAM sportovních her dne 22.6.2022  

 

➢ 8:00   –  9:00 hod          příjezd účastníků do Tanvaldu, předání základních informací 

➢ 9:00  -  9:15 hod           slavnostní zahájení sportovních her  

➢ 9:20                               nástup na jednotlivé disciplíny 

➢ vyhodnocení výsledků, napsání diplomů, předávání cen 

 

STRAVOVÁNÍ 

Stravování všech účastníků 3. KSH je zajištěno v jídelně Scolarest Tanvald. 

• Stravenky obdrží vedoucí soutěžních týmu při registraci 

• Obědy se vydávají od 14:00 hodin 

Nemá cenu chodit dříve, jelikož je jídelna plná studentů Gymnázia, pro nás je daný čas 

 

VĚKOVÁ KATEGORIE:  tým nad 60 let,  tým nad 70 let, 

 

DRUŽSTVA: 6 členný tým muži / ženy, 6 členné smíšené týmy    

                         soutěží každý účastník v každé disciplíně,  



                                    

 

                                   

 

 

SOUTĚŽNÍ DRUŽSTVA 

• Kapitán vede kompletní družstvo na jednotlivé disciplíny a rovněž soutěží, 

• Jakékoliv problémy družstva v soutěži řeší s rozhodčím pouze kapitán 

• všichni členové družstva absolvují všechny disciplíny 

• účastníci závodí za organizaci, která je vyslala, ne pouze za sebe jako jednotlivec. 

• v případě indispozice některého člena družstva může nastoupit kapitán 

družstva. Toto platí u všech disciplín. Jiné doplnění NENÍ dovoleno 

 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ   

Pořadí družstva určí součet bodových hodnot členů družstva  =  bodový zisk družstva, kdy  

součet určí vítězné družstvo v dané kategorii.  

 
1. BOLLOBALL hod 3 páry svázaných tenisových míčků do konstrukce na 

vzdálenost 3 m  

2. ŠIPKY – hod 5 šipkami do terče na vzdálenost 2,40 m 

3. HOD BASKETBALOVÝM MÍČEM NA KOŠ ze vzdálenosti 5 m 

4. HOKEJ – střelba florbalovou holí 5 míčky do malé branky na vzdálenost 5 m 

5. CHŮZE – chůze na čas, vzdálenost 800 m 

6. DISC GOLF ( FREESBEE)  - hody kotoučem do cílového koše ve vzdálenosti 50 
m 

7. SNACK - GOLF – střelba golfovou holí 5 míčky na terč ve vzdálenosti 50 m 

8. HOD KRIKETOVÝM MÍČKEM – hod na kruhový cíl o průměru 1,5 m ze 
vzdálenosti  

10m /ženy  a  15m /muži  

9. PETÁNGUE – 5 hodů do vymezeného prostoru ze vzdálenosti 8 m 

10. LUKOSTŘELBA -  5 střel ze vzdálenosti 5 m 

 

Nejvyšší součet bodového ohodnocení družstva je 30 bodů, každý další tým získává o 2 

body méně.  


