MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o., Nová Ves
FRAENKISCHE CZ s.r.o., Okříšky
NOTARVODA.CZ
hlavní sponzoři soutěže
Městys Okříšky

Okříšský univerzál 2019
je již XIV. ročníkem celoročního dvanáctiboje o nejvšestrannější sportovce Okříšek a okolí a také o nejlepší
dvojice. Okříšský univerzál 2019 se skládá ze 12 individuálních disciplín, které budou probíhat po celý rok
a vyvrcholí slavnostním zakončením s vyhlášením výsledků v pátek 29. listopadu 2019. Jedná se o
kategorii sportu pro všechny, smyslem soutěže není jen měření sil a boj o body, ale především možnost
vyzkoušet si různá sportovní odvětví i svoje schopnosti. Okříšský univerzál probíhá v duchu Coubertinova
olympijského hesla „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se“ a hlavně se chceme pobavit s přáteli.
Termínová listina
-

-

-

-

-

-

preferovaným termínem pro konání disciplín je
nedělní dopoledne, v případě potřeby může být
závod přeložený na pátek, sobotu, popř. rozložený do dvou dnů,
z mimořádných důvodů (změna počasí, nezajištění sportoviště či jiné organizační problémy) může
být termín konání disciplíny přesunutý na jiný víkend než je uvedený v termínové listině (stává se
to hlavně u zimních sportů),
pokud by se některý závod nemohl konat vůbec,
jsou jako náhradní disciplíny připravené: dvojboj
ve skoku do dálky, házení basketbalových šestek, stolní tenis a hod šipek na terč,
výjimečně je možné z vážných důvodů absolvovat závod předem – závisí to na možnostech organizátorů a na počasí, podmínkou je žádost min.
4 dny dopředu a zájem alespoň 3 závodníků,
pozvánky na každou disciplínu se zveřejňují nejméně týden předem na webu www.okrisky.cz, na
facebookovém profilu Okříšského univerzála a na
plakátovacích stěnách, stejným způsobem budou
zveřejňované také všechny případné změny,
závodníci souhlasí se zveřejnění svého jména,
výsledků a fotografií na webu a facebooku Okříšského univerzála, v soutěži startují na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídají rodiče!

Po stopách Katky Neumannové – běh na lyžích
O křišťálovou brusli – rychlobruslení
Hujerův memoriál – šplh na tyči a laně
Okříšská laťka – skok vysoký
Zlatá diabolka – střelba ze vzduchovky
Univerzálův vrhačský trojboj – granát, koule, oštěp
O univerzálovy koule – petanque
Tour de Okříšky – cyklistická časovka
Okříšský plaváček – plavání
Okříšský rychlík – sprint na 60 m
Běh Starou osadou – krosový běh
Okříšská kuželka – kuželky
Slavnostní vyhlášení výsledků – hospoda Na hřišti

neděle 27. 1. 2019
neděle 10. 2. 2019
neděle 24. 2. 2019
neděle 24. 3. 2019
neděle 28. 4. 2019
neděle 19. 5. 2019
neděle 2. 6. 2019
neděle 23. 6. 2019
neděle 18. 8. 2019
neděle 8. 9. 2019
neděle 6. 10. 2019
neděle 27. 10. 2019
pátek 29. 11. 2019
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Soutěžní kategorie
-

dívky mladší (do 10 let – ročníky 2009 a mladší) a starší (do 15 let – ročníky 2004 - 2008)
chlapci mladší (do 10 let – ročníky 2009 a mladší) a starší (do 15 let – ročníky 2004 - 2008)
v případě menšího počtu startujících bude u mládeže pouze jedna věková kategorie
ženy (ročníky 2003 a starší), navíc je hodnocená kategorie dam nad 35 let (ročníky 1984 a starší)
muži (ročníky 2003 a starší), navíc je hodnocená kategorie seniorů nad 40 let (ročníky 1979 a starší)

Hodnocení a pravidla soutěže
Jednotlivci:
- boduje se umístění v každé disciplíně – 1. místo - 100 bodů, 2. - 95 bodů, 3. - 90 bodů, 4. - 87 bodů,
5. - 84 body, 6. - 82 body, 7. - 80 bodů, 8. - 78 bodů, 9. - 76 bodů, 10. - 74 body, 11. - 72 body, 12.
- 70 bodů, 13. - 69 bodů a dále za každé místo o jeden bod méně,
- do celkového hodnocení se závodníkům započítává 9 nejlepších výsledků, ostatní se škrtají,
- do celkového pořadí pro získání titulu Okříšský univerzál získávají body pouze ti závodníci, kteří
absolvují nejméně pět disciplín (bodování jednotlivých disciplín se proto může v průběhu soutěže
přepočítávat) kvůli zvýšení objektivnosti soutěže – nedochází tak k „vysbírání“ nejvyšších bodů
specialisty na jednotlivé disciplíny,
- k získání titulu Okříšský univerzál 2019 musí závodník absolvovat minimálně 8 disciplín.
Dvojice:
- soutěžní dvojici v kategorii dospělých tvoří vždy muž a žena, v mládežnických kategorií mohou být
oba členové dvojice stejného pohlaví
- sestavy se hlásí při první disciplíně, dvojice se ale mohou zapojit i v průběhu ročníku,
- pokud se jeden ze členů dvojice nezúčastní některé disciplíny, nezískává v ní žádné body do celkového hodnocení,
- bodování – 1. místo - 200 bodů, 2. - 170 bodů, 3. - 150 bodů, 4. - 130 bodů, 5. - 110 a dále za každé
místo o deset bodů méně,
- do celkového hodnocení se započítává 10 nejlepších výsledků, ostatní se škrtají.
Průběžné výsledky:
- výsledky každé disciplíny a průběžné hodnocení celkového pořadí dvanáctiboje budou zveřejněné na
webové stránce www.okrisky.cz a na facebookovém profilu Okříšského univerzála nejpozději do 48
hodin po skončení soutěže.
Odměny
-

vítězové kategorie mužů a žen obdrží putovní poháry a koruny Krále sportovců (muži železnou, ženy
skleněnou), které budou mít v držení po celý následující rok,
první tři závodníci v každé individuální kategorii získají poháry,
všichni závodníci, kteří dosáhnou na titul Okříšský univerzál, získají originální tričko s logem soutěže
od známého kreslíře Štěpána Mareše a účastnický pohár nebo medaili,
všechny soutěžící dvojice získají diplom.

Startovné
- platí pouze dospělí ve výši 50,- Kč v každé disciplíně.

Zveme na start Okříšského univerzála nejen sportovce z Okříšek,
ale také z okolí, přijďte reprezentovat svoje město nebo obec!
Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, zasportovat si a pobavit se,
proto dokaž, že to dokážeš a staň se Okříšským univerzálem 2019!

