
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

Vaikiškos pedalais
minamos mašinėlės

Antrasis tarptautinis sąskrydis
2013 m. birželio 8 d.

Nachodas, Čekijos Respublika
(Jei lis, žiemos stadionas su stogu)

www.moskvice.adamek.cz

Laukiami moskvičiai ir kitos vaikiškos mašinos – traktoriai, formulės ir kitos pedalais  
minamos mašinos su vairais, su vairuotojais ir be jų.
BENDROJI PROGRAMA:
7.30 –9.00 registracija vaikų sporto aikštelėje
Važinėjimas pėsčiųjų zonoje miesto centre

Vaikų varžybos (automobilių vairuotojų)
– Figūrinis važiavimas (slalomas) 
– Traukos varžybos („dragas“)
– Techninio aptarnavimo rungtis
– Techninių žinių apie pedalais minamą mašiną patikrinimas
– Važiavimas pagal eismo taisykles, įskaitant per reguliuojamąją sankryžą

Suaugusiųjų varžybos ( vaikiškų automobilių savininkai)
– Vaikiškų pedalais minamų mašinėlių paroda-įvertinimas
– Taurės už geriausias kiekvienos klasės mašinas
– Klasių kiekis priklausys nuo dalyvių skaičiaus

Papildoma programa
– Įvairi papildoma programa, bendradarbiaujant su kitomis  
   organizacijomis (ruošiama)
– Vertinga didelių moskvičių ir kitų istorinių automobilių paroda
– RC modelių paroda

Programa gali keistis.
Už vaikų saugumą atsako tėvai.

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


