Tretautos

2. internationales Treffen
Nachod, den 8. Juni 2013
Kinder-Verkehrsübungsplatz

(bei Regenwetter – im Winterstadion)

www.moskvice.adamek.cz

Willkommen sind Moskwisch, sowie auch andere Marken, Traktoren, Rennautos – alle
Tretautos
mit Lenkrad.
Autos mit und ohne Fahrer.
10.00
Spanilá jízda šlapacích
autíček
14.30 Výstava a hodnocení šlapacích Moskvičů a dalších šlapacích vozítek
PROGRAM:

od bývalého
hotelu Itálie po pěší zoně (ul. Kamenice) na náměstí TGM
TAGES-UND
BEGLEITPROGRAMM:
7.30Přesun
-9.00 Tagesprogramm
11.00
všech zúčastněných na Dětské dopravní hřiště v Bělovsi
“Triumphalfahrt“ aller Tretautos durch die Fussgängerzone in der Stadtmitte.
12.30 Zahájení hlavního programu
Wettweberbe
fürvKinder
(Tretautofahrer)
Soutěže dětí
níže uvedených
disciplínách
– Geschicklichkeitsfahrten
– jízda zručnosti
– Geschwindigkeits
– Wettbewerb
– rychlostní závody
– Wettbewerb
in zručnost
technischer
Geschicklichkeit
– technická
– výměna
„píchlého kolečka“
– Quiz
der
technischen
Kenntnisse
der
Tretautos
– technické znalosti – kde je kolečko,
volant, světlo...
– Verkehrsvorschriften
konforme
Fahrten,
inkl. Lichtampel-Kreuzungen
– jízda na dopravním hřišti podle předpisů
– „školení“ z předpisů silničního provozu, přecházení apod.
Erwachsenenwettbewerbe
Vzhledem
k předpokládanému
– Concours
d‘Elégance
der Tretautos velkému počtu účastníků budou
všechny
disciplíny
probíhatKategorien
na různých stanovištích současně.
– Pokale
für die
Sieger einzelner
14.00
Ukázka
psůist abhängig von der Teilnehmermenge
– Anzahl
dervýcviku
Kategorien

– bude hodnoceno v několika kategoriích.
15.15 Begleitprogramm
Vyhodnocení (předání pohárů) za nejhezčí šlapací vozítka
––Verschiedene
Attraktionen
in Zusammenarbeit
anderen Organisationen
předání pamětních
listů a drobných
pozornostímit
dětem
–– Ausstellung
der Moskwischund
anderer
Oldtimerautos
předání řidičských
průkazů na
šlapací
Moskviče
a ostatní
–
Demonstrationsfahrten
von
RC
–
Modelllastwagen
und Panzer
		 šlapací vozítka všem zúčastněným dětem
16.00 Programmänderung
Předpokládané ukončení
akce
möglich.
Souběžně
s těmitosind
akcemi
mohou
děti navštívit
trampolínu,
Für
die Sicherheit
die Eltern
besorgt
und verantwortlich.
motocyklový trenažér, výstavu velkých Moskvičů a ostatních
automobilových veteránů.
www.moskvice.adamek.cz
– drobné pozornosti budou zajištěny pro všechny děti (řidiče šlahttps://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu
		 pacích vozítek), které budou přihlášeny do 15. 6. 2012
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče.

oskvič klub

České republiky

