
                                  

                                VÁŽENÍ SOUPEŘI A KAMARÁDI 

 
                             DOVOLUJEME  SI  VÁS  POZVAT  NA 

                                                   

12. ročník Velké ceny SK Čéčova 

                        

v koridoru ZŠ Oskara Nedbala 
 

                                 V  Č. BUDĚJOVICÍCH 

 
Kdy:  sobota  12. listopadu  2022 

 

Od:  10.00 hod  

 

Přihlášky:  do čtvrtka 10. listopadu 2022 do 24.00 hod na e-mail: bohumohu@seznam.cz  

                    Na místě pouze škrty do 9.30 hod! 

                    Do přihlášky uvádějte jméno a příjmení, rok narození (u dětí 2016 a ml. celé  

                    datum narození), oddíl nebo školu, disciplíny 

                     

                    

      Startují: přípravka 2011 až 2016 a ml., ml. žactvo 2009 – 2010, st. žactvo 2007 – 2008,  

              dorost 2005 – 2006, juniorky/ři 2003 – 2004 a vložené závody muži, ženy 2002 a st. 

 

      Startovné: 60 Kč za osobu 

                      

                      

Disciplíny: přípravka 2011 - 2012: 60 m, hod 1kg medicinbalem, 300 m 

                          přípravka 2013 - 2014: 60 m, hod 1kg medicinbalem, 200 m 

                          přípravka 2015 – 2016 a ml.: 60 m, hod 1kg medicinbalem, 100 m 

                          ml. žactvo 2009 - 2010: 60 m, skok vysoký, 60 m překážek 

                    st. žactvo 2007 – 2008: 60 m, skok vysoký, 60 m překážek 

                    dorost 2005 - 2006: 60 m, skok vysoký, skok daleký  

                    juniorky/ři 2003 – 2004: 60 m, skok vysoký, skok daleký 

                    muži, ženy 2002 a st.: 60 m, skok vysoký, skok daleký 

                     

Hod medicinbalem – 1 zkušební pokus  + 2  měřené 

Skok daleký – 1 zkušební pokus + 3 měřené 

 

Ceny: medaile, diplomy, sladkost 

           6 nejlepších výkonů obdrží poháry 

           Každý účastník dostane sladkost 

             

Závodníci, trenéři i ostatní doprovod musí mít čisté a suché přezůvky a 

tretry do haly !!!!! 
 

mailto:bohumohu@seznam.cz


Ročníky 2009 a ml. závodí samostatně, pokud budou v ročníku min. 3 závodníci, 

pokud nebudou, bude ročník spojen s jiným. Od ročníku 2008 a st. závodí společně 

vždy 2 ročníky. 
 

                                                          Za SK Čéčova           Váňa Pavel       

 

Tento projekt je spolufinancován Jihočeským krajem a Českou unií sportu. 
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