
Týden sportu v Europarku 
 
 
Termín semifinále:  27. - 31. 5. 2013  
   27. 5. soutěží 4. třídy 
   28. 5. soutěží 5. třídy 
   29. 5. soutěží 3. třídy 
   30. 5. soutěží 2. třídy 
   31. 5. soutěží 1. třídy 
Čas konání:  8:30 – 11:30 (sraz v 8:10) 
 
Termín finále:  1. 6. 2013 (soutěží první dvě třídy z každého semifinále) 
Čas konání:  13:00 – 17:00 (sraz v 12:30, ukončení spojeno se Dnem dětí) 
 
S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačinu pro jedlíky (na místě bude zajištění 

pitíčko a sušenka), pláštěnku pro případ nepřízně počasí 
 
Hry: - Vždy budou proti sobě soutěžit dva týmy. Na velkou tabuli se budou 

zapisovat průběžné výsledky a po skončení soutěží budou vyhlášeni 
dva vítězové, kteří postoupí do sobotního finále. Budou připraveny 4 
herní stanoviště a 1 odpočinkové. Na těchto 5 ti stanovištích se budou 
dvojice tříd střídat ve směru hodinových ručiček. Dvojice budou na 
začátku dne losovány a budou spolu soutěžit po celé dopoledne. 

 - Každý třídní učitel dostane ke své třídě instruktora, který bude 
pomáhat při pohybu třídy mezi sportovišti a organizaci her. 

 - Po všech disciplínách bude následovat přestávka na svačinu a pak 
druhé kolo, aby si zasoutěžily všechny zúčastněné děti. 

 
Soutěžní stanoviště 
Lezecká stěna: úkolem týmu bude vytáhnout spolužáka (bude ještě 
jištěn instruktorem) pomocí kladky tak vysoko, aby umístil terč, který 
získá od spolužáka, který jej bude dovážet pomocí šlapací káry ke stěně 
- Počítá se počet terčů umístěných za daný čas 
 
Ekobludiště: úkolem bude štafetovým systémem vysbírat odpadky 
z lesa.  
- Počítá se počet správných kusů za daný čas 
 
Kuželky: první částí úkolu bude v týmu prostrkat 0,5 m velkou kouli 
skrze slalom a následně ji nasměrovat a shodit s ní co nejvíce kuželek 
(0.7m) 
- Počítá se čas a počet shozených kuželek 
 
Skládání slov: úkolem bude najít v prostoru plném pěny části písmen 
slov EURO a PARK a poskládat je do správného tvaru slova 
- Počítá se čas složení slova EURO nebo PARK 


