Soutěžní disciplíny Kinderiády
Závody jsou určeny družstvům o 4 chlapcích a 4 dívkách. Každý ročník (2. 5. třídy ZŠ) reprezentuje jeden hoch a jedna dívka. Atletické disciplíny
vycházejí z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy. Chceme žákům prvního
stupně zprostředkovat atmosféru atletických závodů a motivovat je k dalšímu zájmu o
atletiku.
_Disciplíny_ V jakých disciplínách se závodí?
Na děti čekají atletické disciplíny: běh na 60 m, skok do dálky, skok z místa, hod plným a
kriketovým míčkem, štafetový závod na 4 x 60 m:
Všichni účastníci – běh na 60 metrů
2. ročník – skok z místa
3. ročník – hod plným míčem 1 kg (autové vhazování bez přešlapu)
4. ročník – hod kriketovým míčkem (hala – hod plným míčem)
5. ročník – skok daleký z rozběhu (měřeno z místa odrazu)
+ každé družstvo sestaví štafetu (sestavenou z jakýchkoliv účastníků), která poběží 4 x 60 m
Nad 12. ročníkem ve školním roce 2009 / 2010 drží patronát dvojnásobná mistryně světa v
běhu na 800 m Ludmila Formanová a trojnásobný mistr světa v desetiboji Tomáš Dvořák. Na
závodech a při sportovních výkonech bude děti povzbuzovat opět herec Filip Jančík, který
moderuje všechna kola Kinderiády.

Podmínky účasti
_Účastníci_ Kdo se může zúčastnit?
Za každou ZŠ se účastní vždy jedno osmi až desetičlenné družstvo složené z jednoho chlapce
a z jedné dívky z druhého, třetího, čtvrtého a pátého ročníku a dvou tzv. žolíků (viz dále).
Školy, které se účastnily finále Kinderiády 2008/2009 dne 16. 6. 2009 v Praze na stadionu
Přátelství se mohou zúčastnit regionálního kola, nemohou však postoupit do finále Kinderiády
2009/2010 (to se týká naší školy).
_Omezení_ Jaká jsou omezení?
Musí být dodrženy obě následující podmínky (žák 2. – 5. ročníku a narozen v rozmezí dat):
2. ročník – narození v roce 2002 / 2001
3. ročník – narození v roce 2001 / 2000
4. ročník – narození v roce 2000 / 1999
5. ročník – narození v roce 1999 / 1998
Výjimka: za vyšší ročník ZŠ mohou závodit žáci nižších ročníků ZŠ.
Kdo bude reprezentovat naši školu?
Chtěli bychom, aby se přípravy na Kinderiádu zúčastnily všechny třídy 1. stupně naší ZŠ
(včetně 1. tříd), každá třída by pak nominovala své zástupce a Ti by změřili své síly ve
školním kole Kinderiády, které proběhne na jaře na městském stadionu. Z tohoto klání
vzejdou reprezentanti naší školy, kteří budou soutěžit 8. 6. v regionálním kole Kinderiády
v Hradci Králové.
Více na www.kinderasport.cz

