
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

Pedal cars for children
2nd international meeting

June 8, 2013
Town Náchod, Czech Republic

Children´s transport playground
(in case of raining inside winter stadion)

www.moskvice.adamek.cz

Moskvichs and other cars are welcome – tractors, formulas and other children´s pedal 
cars with steering whel  with or without driver.
GENERAL PROGRAM:
7.30 –9.00 registration in children´s transport playground
Graceful ride in pedestrian zone in town centre

Competitions for children (car drivers)
– Skilful riding 
– Speedy competition
– General technical knowledge
– Technical knowledge of pedal car
– Riding according traffic rules in playground (included traffic lights)

Competition for adults (owners of cars)
– Evaluated exhibition of pedal cars 
– Cups for the best pedal cars in some categories
– The number of categories will be according number of participants

Consomitant program
– Various consomitant program in cooperation with other  
   companies (in process)
– Non-evaluated exhibiton of big Moskvichs and other historical cars
– Show of RC models  

Changing program is reserved.
Parents have responsibity for children´s safety.

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


