
               

                 

44.ročník
CENY PACOVA VE VÍCEBOJÍCH

                

  PACOV  14.– 15. ČERVENEC 2018

      



                              

44.ročník Ceny Pacova ve vícebojích

Pořadatel : TJ Slavoj  BANES Pacov, oddíl atletiky

Datum konání : sobota 14.červenec 2018 od 14,00 hodin
neděle 15.červenec 2018 od 9,00 hodin

Místo konání : Pacov - stadion U Svaté Anny

Vedoucí činovníci : ředitel závodů – Pavel Zajíc
hlavní rozhodčí – Ludvík Toman

Přihlášky : přes závodní kancelář ČASu do pátku 13.7.2018 nebo elektronickou poštou na 
zajic.pavel@tiscali.cz do čtvrtka 12.7.2018 popřípadě v den závodu v závodní 
kanceláři nejpozději 60 minut před zahájením víceboje

Startovné : startovné 100,- Kč
startovné neplatí mladší žáci a žákyně
startovné bude vybíráno v závodní kanceláři při prezentaci nejpozději 60 minut 
před startem víceboje

Ubytování : zajistí pořadatel ze soboty 14.7. na neděli 15.7.2018 těm závodníkům a 
závodnicím, kteří požadavek zašlou do 6.7.2018 na e-mail : 
zajic.pavel@tiscali.cz nebo na telefon 731189985. Ubytování není pořadatelem 
hrazeno

Startují : muži, ženy, junioři, juniorky, dorostenci, dorostenky, starší žáci, starší žákyně, 
mladší žáci a mladší žákyně

Rozsah závodů : muži – desetiboj – hlavní závod 44.ročníku Ceny Pacova
junioři - desetiboj
dorostenci – desetiboj
ženy a juniorky - sedmiboj
dorostenky – sedmiboj
starší žáci - devítiboj
starší žákyně - sedmiboj
mladší žáci – pětiboj
mladší žákyně – pětiboj
muži, ženy – sprintérský trojboj 

Závodní kancelář : bude otevřena v sobotu od 12,45 hodin a v neděli od 8,15 hodin do skončení 
programu příslušného dne na stadionu v rozhlasové buňce za tribunami

Ceny : závodníci na prvních pěti místech desetiboje mužů obdrží ceny. V ostatních 
vícebojích obdrží ceny vždy první tři závodníci a závodnice

Údaje o stadionu : běžecká dráha 400 m dlouhá má v rovince a na oválu 6 drah. Dráha a sektory 
opatřeny umělým povrchem POLYTAN WS
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Časový pořad :
1.den
14,00 100 m m,jři,dci
14,30 100 m př. ž, sžci
14,40 100 m př. dky dálka m,jři,dci
14,55 100 m př.sžky disk sžci
15,10 60 m př. mžci
15,20 60 m př.mžky výška ž, dky,sžky
15,40 kriket mžci,mžky koule m,jři,dci
15,50 tyč sžci
16,40 60 m mžci výška m,jři,dci koule ž,dky,sžky
16,50 60 m mžky
17,10 dálka mžci,mžky
17,40 200 m ž,dky oštěp sžci
17,55 150 m sžky
18,05 800 m mžci
18,10 800 m mžky
18,20 400 m m,jři,dci

2.den
9,00 110 m př.m,jři,dci dálka ž,dky,sžky
9,20 60 m sžci
9,40 disk m,jři,dci
10,00 60 m sprint.trojboj dálka sžci
10,40 tyč m,jři,dci oštěp ž,dky,sžky
11,00 100 m sprint.trojboj koule sžci
11,40 800 m ž,dky,sžky
11,50 výška sžci
12,00 200 m sprint.trojboj
12,50 oštěp m,jři,dci
13,30 1000 m sžci
13,50 1500 m m,jři,dci

m … muži,  jři… junioři,  dci… dorostenci,  sžci… starší žáci,  mžci… mladší žáci
ž… ženy a juniorky,  dky … dorostenky,  sžky… starší žákyně,  mžky… mladší žákyně 

Vítězové minulého ročníku 
Desetiboj - muži 5119 Hyneš Radek VSK FTVS Praha
Sedmiboj - ženy 4675 Skřivanová Dorota Slavoj BANES Pacov
Desetiboj - junioři 4783 Leština Kamil TJ Nové Město na Moravě
Desetiboj - dorostenci 4770 Valo Mikuláš SK AKTIS Praha
Sedmiboj - dorostenky 4019 Žahová Kateřina SK Čtyři Dvory Č.Budějovice
Devítiboj - starší žáci 3923 Gysel Dominik TJ Nová Včelnice
Sedmiboj - starší žákyně 3848 Babická Tereza Sokol České Budějovice
Pětiboj - mladší žáci 2153 Vaněk Matyáš SK AKTIS Praha
Pětiboj - mladší žákyně 2370 Maršálková Jitka Sokol České Budějovice



Oddíl atletiky TJ Slavoj BANES Pacov Vás srdečně zve na tento mítink, který pořádáme pod 

záštitou  Města Pacov.

Těšíme se na Vaši účast !

Pacov  je město v okrese Pelhřimov v 
kraji  Vysočina,  17 km severozápadně od 
Pelhřimova,  na  západním  okraji 
Českomoravské  vysočiny.  V  roce  2014 
zde žilo  méně než 5 tisíc  obyvatel.  Jeho 
historické jádro je  městskou památkovou 
zónou.  Pacovem  prochází  15  stupeň 
východní  délky,  který  je  nultým 

poledníkem  pásma  středoevropského  času.  První  městská 
privilegia  právo  volby  purkmistra,  užívání  pečeti  a  znaku 
získalo město roku 1519. Roku 1597 byl Pacov povýšen na 
panské  město.  Pravděpodobně  na  začátku  20.  století  zde 
vznikla první myšlenka založení mezinárodní motocyklové federace. Ta byla uskutečněna 22. prosince 1904 
v Paříži  na prvním kongresu FIM. O dva roky později  se na Pacovském okruhu jely první mezinárodní 
závody.

BANES spol. s r.o. Soběslav
významný dodavatel přesných rotačních dílů

pro automobilový průmysl a jemnou mechaniku
Na Pískách 705
392 01 Soběslav

Telefon: 381 210 932   
Fax: 381 210 523, 381 521 780                                                                     

  GPS: 49.2519969N, 14.7279697E

TOP 10 nejlepších výkonů v desetiboji mužů 
6751 Krejčíř Václav AK Olomouc 2007
6649 Ošmera Marek Lokomotiva Břeclav 2011
6634 Puvák Branislav ŠAK Trnava - SVK 2009
6629 Ošmera Marek Lokomotiva Břeclav 2008
6590 Ošmera Marek Lokomotiva Břeclav 2013
6539 Šebrle Roman SK Týniště nad Orlicí 1993
6526 Vitovský Radek Slavoj Pacov 2007
6481 Ošmera Marek Lokomotiva Břeclav 2009
6453 Vitovský Radek Slavoj Pacov 2008
6420 Puvák Branislav ŠAK Trnava - SVK 2008

http://banes-sro.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bstsk%C3%A1_pam%C3%A1tkov%C3%A1_z%C3%B3na
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskomoravsk%C3%A1_vrchovina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pelh%C5%99imov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kraj_Vyso%C4%8Dina
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Pelh%C5%99imov
http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Bsto

