
PROGRAM:

10.00 Spanilá jízda šlapacích autíček
 od bývalého hotelu Itálie po pěší zoně (ul. Kamenice) na náměstí TGM

11.00 Přesun všech zúčastněných na Dětské dopravní hřiště v Bělovsi

12.30 Zahájení hlavního programu 
 Soutěže dětí v níže uvedených disciplínách
 – jízda zručnosti
 – rychlostní závody
 – technická zručnost – výměna „píchlého kolečka“
 – technické znalosti – kde je kolečko, volant, světlo...
 – jízda na dopravním hřišti podle předpisů  
 – „školení“ z předpisů silničního provozu, přecházení apod.
 Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků budou
 všechny disciplíny probíhat na různých stanovištích současně. 
14.00 Ukázka výcviku psů

14.30  Výstava a hodnocení šlapacích Moskvičů a dalších šlapacích vozítek 
 – bude hodnoceno v několika kategoriích.

15.15 Vyhodnocení (předání pohárů) za nejhezčí šlapací vozítka
 – předání pamětních listů a drobných pozorností dětem 
 – předání řidičských průkazů na šlapací Moskviče a ostatní
  šlapací vozítka všem zúčastněným dětem

16.00  Předpokládané ukončení akce
 Souběžně s těmito akcemi mohou děti navštívit trampolínu,
 motocyklový trenažér, výstavu velkých Moskvičů a ostatních 
 automobilových veteránů.
 – drobné pozornosti budou zajištěny pro všechny děti (řidiče šla-
  pacích vozítek), které budou přihlášeny do 15. 6. 2012
Změna programu vyhrazena.
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. oskvič klub

Č e s k é  r e p u b l i k y

ÜDVöZöljÜk MOSZkVicS éS eGyéB AUtók, tRAktOROk, fORMUlA éS eGyéB  
PeDál jáRMűVek kORMánnyAl. SOfőRel VAGy AnélkÜl.
keRetPROGRAM:
7.30 –9.00 forgalmi játszótér
Kecses utazás a a gyalogos övezetben a város központjában.

Versenyek gyerekeknek (gyermekvezetó)
– Vezetői készségek
– Sebesség  versenyek
– Technikai készség
– Technikai tudás a pedál jármüröl
– Vezetési szabályozás szerint a közlekedés területén, beleértve  
   a közlekedési lámpát

Verseny felnőtteknek (autók tulajdonosa)
– A pontozási kiállítás pedálos játékautók
– Kupák a legjobb autóké több kategóriákban.
– A kategóriák a résztvevők számától függ

kísérő programok
– Különböző kiegészítő program együttműködésben más  
    szervezetekkel – előkészületben
– Nem verseny kiállítás nagy Moszkvics és más történelmi járművek
– Minta RC modellek teherautók és tankok

Lehetséges a programváltozás.
A gyermekek biztonságáét a szülők felelnek.

www.moskvice.adamek.cz
https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.moskvicu

Pedálos autók második 
nemzetközi találkozó
Náchod 2013.június 8.

Forgalmi gyermek játszótér
(esö esetén téli stadion)

www.moskvice.adamek.cz


