
 

Dům dětí a mládeže Jednička, Spojených národů 1620, Dvůr Králové n. L.,   544 01 

Telefon 724 941 834  Lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz    

www.ddmdvurkralove.cz 
 

 

pořádá pro předškolní děti  

   
 

 
 

Soutěž je určená dětem 5 – 7 let věku ze Dvora Králové nad Labem a okolí. Vítězné družstvo 

získá putovní pohár. Děti budou moci ukázat své dovednosti, sportovní nadání a vztah 

k soutěživosti. Pořádáním olympiády chceme rozvíjet u dětí týmovou spolupráci, ale i smysl 

pro respektování pravidel a čestnou hru   

Pořadatel:     Dům dětí a mládeže JEDNIČKA 
 

Termín konání:    13. 6. 2017 
 

Místo konání:  DDM Jednička – hřiště a zahrada (v případě 

nepříznivého počasí v budově DDM se změnou disciplín – běh 

a hod do dálky)  
 

Čas: od 8.30 hod. prezence, zahájení v 9.00 

předpokládaný konec +- v 11.00 hodin 
 

Věk dětí:                5 - 7 let  

 

Družstva:              5 + 1 náhradník (jedno družstvo za MŠ nebo jinou 

organizovanou skupinu), odloučená pracoviště se 

počítají samostatně) 
 

Disciplíny:               hod menším basketbalovým míčem do koše 

                                 hod do dálky tenisovým míčkem 

skok do dálky z místa 

běh na 20 m 

překážková dráha 

kroket  

 

startovné:     100,-Kč za družstvo 

 

Přihlášky:         nejpozději do 5. 6. 2017 
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Bližší informace: Lucie Pospíšilová, tel: 724 941 834 

e-mail: Lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz 
Pořadatel zajistí :  

pitný režim, rozhodčí, zdravotní dozor, medaile, diplomy, ceny, účastnické listy, putovní 

pohár pro vítěznou MŠ 

 

MŠ si zajistí :  

Sportovní oblečení a obuv (doporučujeme stejné oblečení pro soutěžící /např. trička, čepice, 

vesty – dle uvážení každé MŠ, ale není podmínkou)  

Vítání jsou diváci z řad ostatních dětí z MŠ, případně rodiče (vstup zdarma) 

MŠ zodpovídá za zdravotní způsobilost soutěžících. 

Seznam soutěžících (jména dětí + rok narození) předloží MŠ při prezenci. 

Pitný režim bude zajištěn, ale nezapomeňte si svačinu 

 

Hodnocení jednotlivých stanovišť: 

 

Hod na koš: každý 3 pokusy a zapisují se kladné zásahy /hodnotí se jednotlivci, následně 

celkový součet za MŠ 

 

Hod do dálky: každý 3 pokusy, počítá se nejdelší hod /hodnotí se jednotlivci a následně 

průměr družstva u MŠ 

 

Skok z místa: každý 2 pokusy, počítá se nejlepší skok /hodnotí se jednotlivci a následně 

průměr družstva u MŠ 

 

Běh na 20 m: každému se měří čas /hodnotí se jednotlivci a následně průměr družstva u MŠ 

 

Překážková dráha: každému se měří čas /hodnotí se jednotlivci a následně průměr družstva u 

MŠ 

 

Kroket: na kolik úderů každý jednotlivec projede do cíle/ hodnotí se jednotlivci a následně 

průměr družstva u MŠ 

 

V případě zájmu zašlete přihlášku na e-mail: Lucie.pospisilova@ddmdvurkralove.cz  
nejpozději do 5. 6. 2017 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PŘIHLÁŠKA – „BEJBY“ OLYMPIÁDA  

 

 

Název MŠ (organizace):         

 

Název týmu:                                               

 

Počet dětí, které se akce zúčastní jako diváci: 

 

Kontaktní osoba: 

 

Telefon MŠ, mobil, e-mail : 

 
 

Podpis: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Akce se uskuteční pouze při přihlášení minimálně 4 družstev. Těšíme se na viděnou. 


