Педальные автомобили
для детей
Второе международное собрание

8-ого Июня 2013 г.

Город Наход, Чешская республика

Детская транспортная площадка
(В случае дождя крытый зимний стадион)
www.moskvice.adamek.cz

Ожидаем Москвичей и другие машины для детей – тракторы, формулы
и другие
педальные
машины с рулём
с шофёром
или
бес
шофёра.
10.00
Spanilá jízda šlapacích
autíček
a hodnocení šlapacích
Moskvičů
a dalších
šlapacích vozítek
14.30, Výstava
PROGRAM:

od bývalého
hotelu Itálie po pěší zoně (ul. Kamenice) na náměstí TGM
ОБЩАЯ
ПРОГРАММА:
7.30Přesun
–9.00 регистрация
на детской
транспортной
11.00
všech zúčastněných
na Dětské
dopravníплощадке
hřiště v Bělovsi
Катание на пешеходной зоне в центре города

12.30
Zahájení hlavního
programu
Соревнования
для детей
(водителей машин)
Soutěže
dětí
v
níže
uvedených
disciplínách
– Езда на ловкость
– jízda
zručnosti
– Езда
скорости
– rychlostní
závody
– Техническая
ловкость
– Техническое
знание
педальной
машины
– technická zručnost
– výměna
„píchlého kolečka“
– Езда
по
правилам
дорожного
движения
регулируемого
– technické znalosti – kde je kolečko,включая
volant, světlo...
перекрёстка
– jízda na dopravním hřišti podle předpisů
Соревнования
взрослых
(владельцев
педальных
машин)
– „školení“ z для
předpisů
silničního
provozu, přecházení
apod.
– Оцененная
выставка
детских
педальных
машин
Vzhledem k předpokládanému velkému počtu účastníků budou
– Кубки для самых хороших машин в разных категориях
všechny disciplíny probíhat na různých stanovištích současně.
– Количество категорий будет определено в зависимости
14.00 Ukázka výcviku psů
от количества машин

– bude hodnoceno v několika kategoriích.
программа
15.15 Дополнительная
Vyhodnocení (předání
pohárů) za nejhezčí šlapací vozítka

– Различная дополнительная программа в сотрудничестве с другими
– předání pamětních listů a drobných pozorností dětem
обществами (в подготовке)
– předání řidičských průkazů na šlapací Moskviče a ostatní
– Неоцененная выставка больших Москвичей и других исторических
		 автомобилей
šlapací vozítka všem zúčastněným dětem
Образец РЦ моделей
16.00 –Předpokládané
ukončení akce

Souběžně s может
těmitoизмениться.
akcemi mohou děti navštívit trampolínu,
Программа
motocyklový
trenažér,
výstavuдетей
velkých
Moskvičů
a ostatních
За
обеспечение
безопасности
имеют
ответственность
родители.

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

