
Päťdesiatboj

o čo ide
Jedná sa o seriál päťdesiatich rôznych disciplín, ktoré sa budú zarátavať do klubového rebríčka. Doba 
konania tohto podujatia je do 31.12.2018. V januári 2019 budú vyhlásené výsledky. Potom môžeme 
začať odznova.
Pod "disciplínou" rozumiem akékoľvek športové alebo spoločenské podujatie (hra), ktorá sa dá pre 
naše potreby vyhodnotiť a ktorá je vhodná pre všetkých členov klubu. 

Beh na lyžiach-

Zjazdové lyžovanie-

Hod snehovou guľou-

žolík-

Triatlon-

Človeče-

Skok do diaľky a podobné atletické disciplíny-

Šach-

Kuželky-

Beh do vrchu-

plávanie-

Príklady disciplín:

Cieľom tohto podujatia je zábava, utužovanie klubovej súdržnosti, vzájomné obohacovanie a 
možnosť vyskúšať si nové veci.

pre koho 
Do rebríčku sa budú zarátavať iba členovia klubu OB ATU Košice, t.j. osoby uvedené v zozname 
členov na klubovej stránke ku dňu konania konkrétnej disciplíny.  Účasť je otvorená aj pre nečlenov.

kategórie
Všetci pretekajú v jednej kategórii bez rozdielu veku, pohlavia, hmotnosti a podobných 
ukazovateľov.

hodnotenie
Za každú disciplínu sa získavajú body, ktoré sa zrátavajú až do ukončenia celého podujatia. Pretekár s 
najvyšším počtom bodov vyhrá.

M. - 100, 2. M - 95, 3. m. - 92, 4. m - 90, 5. m - 88 atď.1.
Bodovanie bude na základe poradia podľa vzorca:

Ak je hlavný organizátor podujatia zaradený do päťdesiatboja, získava počet bodov zhodný s 
víťazom. Hodnotenie sa môže upraviť v súvislosti s povahou disciplíny. Hlavný organizátor si môže 
vybrať jedného pomocníka, ktorý za pomoc získa 90 bodov, ak to povaha danej disciplíny vyžaduje.
V prípade, že si danú aktivitu nebudeme organizovať svojpomocne, ale zúčasníme sa verejnej akcie, 
organizátorké body prepadávajú. Zápis bodov do rebríčka vykonám ja a nezískavam za to žiadne 
body.
Ak by niekoho napadlo iné vhodné bodovanie, prijímam návrhy do dňa konania prvej disciplíny. 
Potom to už naozaj prepočítavať nebudem.

Organizácia
Niektoré aktivity si budeme organizovať svojpomocne, avšak budeme využívať pre naše ciele aj 
rôznorodé podujatia v našom okolí, ktoré nemusíme organizovať, napr. ako disciplínu päťdesiatboja 
môžeme vyhlásiť 50 km trať košického bikemaratónu. 
Nápadom sa hranice nekladú, niektorí z nás sa venujú aj iným koníčkom a týmto spôsobom môžu 
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Nápadom sa hranice nekladú, niektorí z nás sa venujú aj iným koníčkom a týmto spôsobom môžu 
zoznámiť kolektív s nevšednými aktivitami.
Pred každou disciplínou bude vydaný min. 7 dní dopredu rozpis s najdôležitejšími informáciami.
Prihlasovanie sa ešte bude riešiť. 
Aktivity by sa nemali prekrývať s aktivitami v klubovom kalendári, môžu sa ale dopĺňať. Napr. Nejaká 
disciplína sa môže uskutočniť popri nejakých iných O-pretekoch alebo sústredení.

Protesty, komentáre, návrhy na zlepšenie, túžba po organizácii, rebríček
Protesty prijímam s nevratným vkladom dve pivá spolu s návrhom na zlepšenie.  
Účasť na každom podujatí je na vlastné nebezpečenstvo a nenesiem za Vaše boľačky žiadnu 
zodpovednosť!!!!!

Ak sa vo Vás prebrala túžba niečo nevšedné pre svojich kamarátov zorganizovať, ozvite sa mi a 
môžeme začať pracovať na konkrétnych nápadoch. Bolo by fajn, keby sme prvou disciplínou začali 
na klubovom sústredku na Štrbskom plese.  

Naťa Tyszová 26.1.2017 Nata1meister@gmail.com 0949 249 449
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Termín: - 5. 2. 2017, termín bude upresnený3.

Zhromaždisko: Štrbské Pleso, bude upresnené

Prihlášky: Prihlásení sú automaticky všetci účastníci sústredenia a ostatní budú zapísaní na mieste

Pravidlá: Budeme hádzať snehovou guľou do diaľky. Snehovú guľu si zhotoví každý sám podľa 
vlastných schopností a preferencií, musí však pozostávať výlučne zo snehu bez 
akýchkoľvek prídavných súčiastok. Ak sa guľa rozletí ešte vo vzduchu, hodnotí sa dopad 
najväčšej časti. Každý účastník bude mať 2 pokusy, ktoré budú nasledovať hneď za 
sebou (kvôli úspore času sa už k prvého hodu pristupuje s pripravenými oboma 
guľami). V prípade prešľapu sa pokus prehlási za neplatný a nie je možná náhrada.  Kto 
hodí najďalej, vyhráva.

Bodovanie do 
50boja:

Podľa všeobecných pokynov 50boja: 1. M. - 100, 2. M - 95, 3. m. - 92, 4. m - 90, 5. m -
88 atď

Tréning: pf.ujep.cz/~nosek/Atlet/prednaska_hodmicekostep.ppt

Vyhlásenie 
výsledkov:

Prebehne večer po skončení disciplíny na schôdzi. Presný termín závisí od programu 
sústredenia. Prví traja budú ocenení.

Organizátor: Naťa Tyszová

Asistent: Inga Roháčová

Každý hádže na vlastné riziko a zodpovedá za škody a ujmy na zdraví spôsobené zásahom ich snehovej 
gule.

Hod snehovou guľou do diaľky - otváracia disciplína 
klubového 50boja
štvrtok, 26. januára 2017 15:48
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