
Župní přebor všestrannosti předškolních dětí
Župa Jungmannova

PROPOZICE

Pořadatel: TJ Sokol Komárov

Datum konání: sobota 18. června 2022

Místo konání: areál Sokola Komárov

Cestovné: hradí vysílající jednota, osobní auta a autobusy mohou parkovat na parkovišti u

sokolovny, vlakové spojení je do stanice Hořovice a odtud linkovým 

autobusem do Komárova 

                       

Disciplíny: gymnastika

atletika

míčový trojboj

                       šplh (3 metry)

Gymnastika: prostná – „Skákal pes“ str. 18

lavička – „Kačenky jdou po mostě..“ str. 19

přeskok – výskok na bednu a seskok str. 17, A

soutěžní sestavy předškolních dětí – 2002

Atletika: běh na 40 m, skok do dálky z místa, hod tenisákem

Míčový víceboj: hod míčem do basketbalového koše

kop do brány (spodní díl švédské bedny nebo malá fotbalová brána)

hod tenisovým míčkem do branky (spodní díl švédské bedny nebo malá

fotbalová brána)

Závodník se může zúčastnit buď všech disciplín, nebo pouze některé (např. atletika, míčový

víceboj).

Kategorie závodníků: 

 - děti narozené 2018 a mladší              

 - děti narozené 2017       

 - děti narozené 2016

 - děti s odkladem škol. docházky nar. 2015  



Přihlaste se prosím elektronicky v odkazu níže! 

Přihlašovat se můžete ZDE

Elektronické přihlášky posílejte  e-mailem do 12.6. 2022 !!!! 

  (po tomto termínu už nebude elektronická přihláška fungovat)

VYUŽIJTE PROSÍM ELEKTRONICKOU PŘIHLÁŠKU, UŠETŘÍTE NÁM TÍM 

SPOUSTU PRÁCE A VYHNEME SE PŘÍPADNÝM CHYBÁM PŘI OPISOVÁNÍ 

Z DLOUHÉHO SEZNAMU VAŠICH DĚTÍ.  DĚKUJI 😊

 Pokud budete chtít dopřihlásit nebo odhlásit někoho později, pošlete jméno s údaji 

normálně v e-mailu

 e-mail:  veieva@seznam.cz

do předmětu ve zprávě uveďte – PŘIHLÁŠKA PŘEDŠKOLÁCI 2022

Časový rozpis: prezentace: 8:00 – 8:45 hod

porada rozhodčích:             8:45 hod

nástup, zahájení: 9:00 hod

začátek závodů: 9:15 hod

(Předpokládaná hodina ukončení soutěže cca 12:00 hodin, vyhlášení nejpozději ve 14:00 

hodin).

Gymnastika a šplh bude v sále sokolovny a gymnasále, atletika a míčový víceboj bude venku

v přilehlých prostorách sokolovny. 

V     případě deště bude vše uvnitř v     sokolovně. Prosíme všechny, aby si pro tento případ  

vzali přezůvky s     sebou !!!!!  

 V sokolovně bude také možnost koupit občerstvení (limo, káva, čaj, sušenky, párek v rohlíku,

zmrzlina,..) 

Eva Veigendová cvičitelka předškolních dětí TJ. Sokol Komárov

mailto:veieva@seznam.cz
https://forms.gle/CM7cVtkq1wYw5BTT8

