
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

Pojazdy na pedały
II. zlot międzynarodowy
Náchod 8. 6. 2013

Czechy
Areal ruchu drogowego dla dzieci

(w przypadku deszczu boisko hokejowe z dachem)
www.moskvice.adamek.cz

ZAPRASZAMy MOSkwicZe i innA AUtkA, tRAktORy, fORMUle i POZOStAłA AUtkA nA PeDAły  
Z kieROwnicą SAMOchODOwą. Z kieROwcą ORAZ BeZ ! AlBO tylkO PRZyjDźcie POOGłąDAć.
Orientacyjny program:
7.30–9.00 rejestracja w arealu ruchu drogowego
Defilada pojazdów na pedały dla dzieci w centrum miasta,  
na deptaku dla pieszych.

Zawody dla dziecięcych (kierowców samochodzików)
– Jazda zręcznościowa
– Wyścigi
– Zręczność techniczna
– Sprawdzian technicznej znajomości samochodzików
– Jazda po arealu wg znaków drogowych, włącznie ze skrzyżowaniem świetlnym

Zawody dla dorosłych (właścicieli autek)
– Wystawa autek, ocena eksponatów
– Puchary dla właścicieli najlepszych samochodzików w kilku kategoriach.
– Ilość kategorii zależy od liczby uczestników.

Program towarzyszący
– Różne ciekawe programy w spólpracy z innymi organizacjami – w przygotowaniu
– Wystawa samochodów weteranów, głównie Moskwiczów, ale już bez oceny

Za bezpieczeństwo dzieci są odpowiedzialnymi rodzice.

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

Patronat nad wydarzeniem objąli burmistrz náchodu jan Birke  
i pani poseł Mgr. Soňa Marková.


