
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.
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RÁMCOVÝ PROGRAM:
7.30 -9.00  registrace na dětském dopravním hřišti 
Spanilá jízda po pěší zóně v centru města.

Soutěže pro děti (řidiče autíček)
– Jízda zručnosti
– Rychlostní závody
– Technická zručnost
– Technická znalost šlapacího vozítka
– Jízda podle předpisů na dopravním hřišti, včetně světelné křižovatky

Soutěž pro dospělé (majitele autíček)
– Hodnocená výstava šlapacích autíček
– Poháry za nejlepší autíčka v několika kategoriích.
– Počet kategorií vyplyne z počtu účastníků.

Doprovodný program
– Různý doplňkový program ve spolupráci s dalšími organizacemi (v přípravě)
– Nesoutěžní výstava velkých Moskvičů a dalších historických vozidel
– Ukázka  RC modelů nákladních automobilů a tanků 
 
Změna programu vyhrazena
Za bezpečnost dětí zodpovídají rodiče. 
 
www.moskvice.adamek.cz
https://www.facebook.com/sraz.slapacich.auticek.mosvicu

Vítány jsou Moskviče i jiná autíčka, traktory, formule a další šlapací vozidla s VOLANTEM. 
S řidičem nebo i bez řidiče.


