
 

 
 

 
 

 
„ D E D I N A  v pohybe “  

 
 športové odpoludnie obyvateľov obce Jakubova Voľa -  OLYMPIÁDA  2022 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 
 

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

športové  odpoludnie obyvateľov obce Jakubova Voľa  - OLYMPIÁDA  2022 
 
Ročník :  štvrtý 
 
Usporiadateľ:               Obec Jakubova Voľa  
Termín:                          29. august 2022 o 10.00 hod. 
Miesto:                 futbalové ihrisko  
Otvorenie súťaže:     29.8. 2022  o 10.00 hod.  – futbalové ihrisko   
Ukončenie súťaže:      29.8. 2022  o 19.00 hod. –  futbalové ihrisko  
Vedúci súťaže:      Ing. Magdaléna Sasaráková, starostka obce Jakubova Voľa 
                                      starosta@jakubovavola.sk    051/4583 290; 0908 981 597; 0911 382 666 
Hlavný rozhodca:      Mgr. Ivan Minárik, zástupca starostky obce  
             
Podmienky účasti:   všetci obyvatelia obce Jakubova Voľa bez rozdielu veku; 
Ceny:                          víťazmi sú všetci, ktorí sa zapoja 
                                   zapojení účastníci dostanú zdarma guľáš, ostatní, ak sa zvýši, môžu si kúpiť     
 
MOTTO:      Na veku dnes nezáleží, 
     dieťa, mamka, ocko beží, 
                                    dedko s babkou v nízkom štarte 
                                    predbehnú aj hviezdy slávne. 
     
SĽUB  SÚŤAŽIACICH:   Dnes športovať všetci chceme,  
      svoje sily ukážeme.  
       No aj keď nič nevyhráme, 
       súťažiť sa nevzdávame. 

       Sľubujeme čestné hranie, 
        podvádzať je zakázané. 
    
 

II. HARMONOGRAM A PRIEBEH SÚŤAŽE 
 
Organizačné zabezpečenie:  
Na „OLYMPIÁDU 2022“ je potrebné prihlásiť sa písomne , formou prihlášky, s uvedením konkrétnych 

disciplín, v ktorých chcete súťažiť. 

Prihlášku je možné stiahnuť z webovej stránky obce  (www.jakubovavola.sk) 

Prihlášky je potrebné odovzdať do  24. 8. 2022 vhodením do schránky , ktorá je umiestnená na 

budove obecného úradu - pri vstupných dverách.  

 



 

 
Súťažné disciplíny budú rozdelené podľa veku súťažiacich a to: 
 

- deti do 6 rokov 

- deti od 7 do 10 rokov 

- deti od 11 do 18 rokov 

- dospelí 

- seniori 
 

Časový harmonogram súťaže:  
 
10:00 hod.    slávnostný nástup súťažiacich 

 oboznámenie súťažiacich  s jednotlivými disciplínami 

príhovor starostky obce  

vztýčenie olympijskej vlajky 

                    symbolické zapálenie ohňa  

                    SĽUB  SÚŤAŽIACICH 

                  
10:30 hod.   rozchod na jednotlivé stanovištia, súťažné disciplíny, povzbudzovanie súťažiacich  
 
14.00 hod.   obed 
 
15.00 hod.    vyhlásenie výsledkov - odmeny všetkým súťažiacim , odovzdanie diplomov a medailí, 

poďakovanie organizátorom 

 

16:00 hod. do kedy budzeme vládac -    občerstvenie,  voľný program, skákací hrad , jazda na koni, hudba,   

                                                              tanec, zábava , maľovanie na tvár  

 
 

ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY 
  

Veková kategória  od 1 do 6 rokov 
1. kop na bránky 
2. hod krúžkom na tyč 
3. hod lopty do rozprávkovej postavy 
4. prekážkový beh  

 

Veková kategória  od 7 do 10 rokov 
1. kop na bránky 
2. hod krúžkom na tyč 
3. hod vortexom (lopta v tvare oštepu) 
4. hod vrecúškom do otvoru 
5. petang 
6. šípky 



 

Veková kategória  od 11 do 18 rokov 
1. kop na bránky 
2. hod granátom  
3. hod vortexom (lopta v tvare oštepu) 
4. hod vrecúškom do otvoru 
5. petang 
6. šípky 
7. streľba zo vzduchovky  
8. záhradný bowling 

 
Veková kategória  dospelí 

1. kop na bránky 
2. hod granátom  
3. hod vortexom (lopta v tvare oštepu) 
4. hod vrecúškom do otvoru 
5. petang 
6. šípky 
7. streľba zo vzduchovky  
8. záhradný bowling 

 
Veková kategória  seniori 

1. kop na bránky 
2. hod granátom  
3. hod vortexom (lopta v tvare oštepu) 
4. hod vrecúškom do otvoru 
5. petang 
6. šípky 
7. streľba zo vzduchovky  
8. záhradný bowling 

 
 

III. OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY: 
 

 spoločne strávené odpoludnie a rozlúčka s prázdninami 
 

 prehlbovanie vzájomných vzťahov obyvateľov obce  
 

 poznanie vlastných hraníc 
 

 potlačenie strachu, obavy 
 

 trénovanie odvahy detí aj dospelých  
 



 

 

Prispejme svojou účasťou k príjemne strávenému odpoludniu.  

Teší sa na Vás starostka obce  a poslanci obecného zastupiteľstva  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

P R I H L Á Š K A   (OLYMPIÁDA  29. 08. 2022) 

(doručiť do schránky , ktorá je na budove obecného úradu, najneskôr 24. 8. 2022) 

 

Meno, priezvisko a bydlisko :......................................................................................VEK:........................   rokov 
 

Prihlasujem sa na tieto disciplíny: (zakrúžkovať áno alebo nie) 

 

1. kop do bránky     áno  - nie  

2. hod granátom      áno – nie  

3. hod vortexom (lopta v tvare oštepu)  áno – nie 

4. hod vrecúškom do otvoru    áno – nie 

5. petang       áno – nie 

6. šípky       áno – nie 

7. streľba zo vzduchovky     áno – nie 

8. záhradný bowling     áno – nie 

9. hod krúžkom na tyč    áno – nie 

10. hod lopty do rozprávkovej postavy  áno – nie 

11. prekážkový beh     áno - nie 

 

 

Súhlasím so spracovaním fotografií a iných obrazových záznamov, získaných počas činnosti OLYMPIÁDY  2022, 
na účely propagácie obce a uverejnením na webovej stránke obce. Uvedený súhlas je platný do odvolania. 
 
 
 
 
 
 
         podpis ............................................ 
         (za neplnoletých podpíše zák. zástupca) 
 

 


