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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Názov súťaže:          „ D E D I N A  v pohybe“   

športovo-hravé odpoludnie obyvateľov obce Jakubova Voľa  - OLYMPIÁDA  2016 
  

Usporiadateľ:             Obec Jakubova Voľa  
Termín:                      29. august 2016 o 13.00 hod. 

Miesto:                   plocha pred obecným úradom  a v blízkom okolí obecného úradu  
           
Podmienky účasti: všetci obyvatelia obce Jakubova Voľa bez rozdielu veku; 
Ceny:                              víťazmi sú všetci, ktorí sa zapoja; 
                                       zapojení účastníci dostanú diplomy za účasť,  medaily a iné odmeny      
 
MOTTO:  Na veku dnes nezáleží,    SĽUB  SÚŤAŽIACICH:  Dnes športovať všetci chceme, 
                dieťa, mamka, ocko beží,       svoje sily ukážeme.  
                dedko s babkou v nízkom štarte       No aj keď nič nevyhráme, 
                predbehnú aj hviezdy slávne.       súťažiť sa nevzdávame. 
                                                                                                                                              Sľubujeme čestné hranie, 
                                                                                                                                               podvádzať je zakázané.   
   

II. HARMONOGRAM A PRIEBEH SÚŤAŽE 
 
Organizačné zabezpečenie:  

Na „OLYMPIÁDU 2016“ je potrebné prihlásiť sa písomne , formou prihlášky, s uvedením konkrétnych disciplín, v ktorých chceme 
súťažiť. 
Prihlášku je možné vyzdvihnúť si osobne v kancelárii obecného úradu , alebo stiahnuť z webovej stránky obce. 
Prihlášky je potrebné odovzdať najneskôr 22. 8. 2016 v kancelárii obecného úradu.  

Súťažné disciplíny budú rozdelené podľa veku súťažiacich a to: 
- deti do 6 rokov 
- deti od 6 do 10 rokov 
- deti od 10 do 18 rokov 
- dospelí 
- seniori 
- súťažiaci so zdravotným obmedzením 
- zmiešané družstvá na mini futbal  

 
Časový harmonogram súťaže:  
13:00 hod.   prezentácia súťažiacich , príprava a oboznámenie súťažiacich  s jednotlivými disciplínami, 
                     OTVÁRACÍ  CEREMONIÁL 
13:30 hod.   slávnostný nástup súťažiacich na športový areál s hudobným sprievodom 
                     Olympijská hymna 
13:40 hod.   otvorenie – príhovor starostky obce  
                     Vztýčenie olympijskej vlajky 
                     Symbolické zapálenie ohňa  
                     SĽUB  SÚŤAŽIACICH a vypustenie farebných balónov 
14:00 hod.   rozchod na jednotlivé stanovištia, súťažné disciplíny, povzbudzovanie súťažiacich   
16:00 hod    súťaž poslancov obecného zastupiteľstva  
16.30 hod.   vyhlásenie výsledkov - odmeny všetkým súťažiacim , odovzdanie diplomov a medailí, poďakovanie organizátorom 
17:00 hod.   občerstvenie   
17:30 hod.   „Čo všetko sme stihli tieto prázdniny“ alebo „ ako sme prežili predchádzajúce dva mesiace“ - vystúpenie 

mládeže s prezentáciou ako trávili prázdniny, čo všetko sa naučili a čo im v obci chýba, aby ich mohli tráviť ešte 
lepšie 

18:00 hod.   voľný program, skákací hrad a iné 
 

 
III. ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY 

 
1. záhradný prekážkový beh  
2. šplh na lane 
3. skok do diaľky 
4. kopanie lopty na bránku 
5. hod loptičky na cieľ  
6. streľba zo vzduchovky  
7. šípky  
8. záhradný bowling   ( iba pre seniorov a súťažiacich so zdravotným obmedzením) 
9. stolný futbal   ( iba pre seniorov a súťažiacich so zdravotným obmedzením) 
10. minifutbal  ( zmiešané 6 členné družstvá – napr. mamka, ocko, dedko, babka, dve deti, alebo iné zloženie – rodina, 

kamaráti a pod.) 
 


