
VI. ROČNÍK 

PŘESHRANIČNÍ SPARTAKIÁDY SPOLKŮ 

Hrádek, 21. září 2019 

 

Termín a místo: sobota 21. 9. 2019 ve 14:00 na hřišti TJ Sokol Hrádek, prezence od 13:30 hodin 
 

 

Pravidla: 

 
V disciplínách soutěží desetičlenná družstva složená z 5 mužů, 3 žen a 2 dětí do 150 cm výšky. 

Družstva reprezentují hrádecké spolky a partnerské obce – polský Skoczów a slovenská obec Čierne. Členové 

družstev jsou členy daného spolku nebo jeho příznivci (včetně dětí). Alespoň jedné soutěže se zúčastní 

rovněž předseda spolku nebo jeho zástupce. 

Na začátku obdrží každé družstvo 10ks triček, ve kterých bude bojovat o prvenství. Je vhodné, aby si na 

slavnostní zahajovací průvod každé družstvo pořídilo nebo zhotovilo znak, vlajku nebo transparent. Pořadí 

družstev určí na začátku soutěže los. Toto vylosování bude platné ve všech disciplínách, ve kterých budou 

družstva nastupovat vždy dle tohoto losování. 

Soutěžní družstva: 

1. Církve                5. Kluby maminek   9. Spolky rodičů  

2. Čierne    6. Myslivci    10. Tenisté 

3. Hasiči    7. PZKO    11. TJ Sokol 

4. Hokejisté    8. Skoczów    12. Zastupitelé 

 

Aktualizováno: Nenastoupí tým myslivců a tým z Čierneho. 
     
 

Každá soutěž na čas bude bodována takto: 

1. místo 10 bodů 6. místo 5 bodů 

2. místo 9 bodů 7. místo 4 body 

3. místo 8 bodů 8. místo 3 body 

4. místo 7 bodů 9. místo 2 body 

5. místo 6 bodů 10. místo 1 bod 

       

 

Součet všech bodů bude zaznamenáván na tabuli, na které bude možné sledovat průběžné pořadí. 



SOUTĚŽNÍ DISCIPLÍNY 

1. Mlátička - zatloukání hřebíků do dřeva – pro všechny členy týmu 

Pravidla: Družstva poběží od startovní pásky, u špalků obdrží sadu hřebíků v pytlíku a 2 druhy 

kladívek (velké a malé). Závodníci budou ke špalíku přistupovat jednotlivě. Každý 

závodník si vybere jeden hřebík, který zatluče do špalku. Hřebíky jsou různých 

velikostí: 60, 80, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 200, 220 mm. Závodník, který hřebík 

zatluče, běží zpátky, kde předá štafetu dalšímu. Družstvo, které nejrychleji zatluče 

všechny hřebíky, vyhrává. (Děti budou mít hřebíky 60 a 80 mm předtlučeny). 

 Za každý křivě nebo neúplně zatlučený hřebík = penalizace 10 vteřin. 

 Soutěží 2 družstva najednou. 

 

2.  Čichač – poznávání koření - pro předsedu/zástupce spolku a jednoho libovolného člena 

týmu 

Pravidla: Předseda spolku stojí na startovní čáře. Má nasazeny neprůhledné plavecké brýle. 

Druhý, libovolný člen týmu poběží ke kuželům, kde bude připraveno 10 

neprůhledných nádob s různými druhy koření. Vezme kterýkoli 1 kelímek, běží s ním 

k předsedovi a beze slov a jiných gest jej otevře a dá přičichnout předsedovi. 

Předseda nesmí do/na kelímek sahat ani koření ochutnávat. Jeho úkolem je poznat 

správný druh koření pouze čichem. Člen čeká, dokud předseda neurčí název (má 

pouze 1 pokus!), nebo řekne „nevím“. Použitý kelímek člen předá rozhodčímu. Až 

poté může člen běžet pro další kelímek. Takto se disciplína opakuje do té doby, než 

předseda pozná celkem 5 druhů. 

V kelímcích jsou pouze jednodruhová koření (ne směsi). Kelímky jsou očíslovány. 

Rozhodčí obdrží seznam s jejich názvy. 

 Soutěží 2 družstva najednou. 

 

3. Konzervárna – soutěží 2 děti z každého družstva 

Pravidla: První dítě stojí na startovní čáře. Doskáče v pytli k vyznačené lajně, na níž stojí druhé 

dítě. Na lajně bude připraveno 6 míčků a opodál kladina s plechovkami. Jakmile 

první dítě doskáče k lajně, předá plácnutím ruky štafetu druhému dítěti, které začne 

plechovky hodem míčku shazovat. Po 6 pokusech nebo všech shozených 

plechovkách běží obě děti zpět na start.  

Za každou neshozenou konzervu = penalizace 10 vteřin. 

Soutěží 2 družstva najednou. 



 

 

4.  Zlatá brána – pro 5 libovolných členů týmu 

Pravidla: Všech 5 závodníků stojí v řadě za sebou na délku paže v pozici „stoj rozkročný“. 

Poslední z řady proleze mezi nohama ostatní členy týmu a postaví se opět do stoje 

rozkročného na začátek řady – na délku paže. Tímto způsobem se družstvo posunuje 

ke kuželu, který zatáčkou obejde a pokračuje zpět na startovní čáru. Podlézat 

spoluhráče je dovoleno okamžitě poté, co poslední závodník zhodnotí, že je pod 

nohami spoluhráčů místo pro jeho průlez. 

 Soutěží 2 družstva najednou. 

 

5.  Slepičárna – štafetové házení vejci – pro 5 libovolných členů týmu 

Pravidla: Všech 5 členů se rozestoupí do řady tak, aby mezi jednotlivými závodníky byl 

rozestup 2 - 3 metry. Člen stojící na kraji štafety obdrží plato 10 ks vajec a jedno po 

druhém hodem (ne podáním!) předává vedle stojícímu závodníkovi. Takto vejce 

putují až na opačný konec řady, kde je poslední chytač ukládá do prázdného plata. 

Jakmile jsou všechna vejce uložena, disciplína pokračuje stejným způsobem i zpět 

na druhou stranu. (Po skončení disciplíny jsou vejce uložena v platu, ve kterém se 

nacházely na začátku.) 

 Za každé rozbité vejce = penalizace 1 minuta 

 Soutěží 2 týmy najednou. 

 

 

6.   Tajná disciplína – pro 1 muže a 1 ženu z týmu 

Pravidla: Budou sdělena na místě. 

 Soutěží 2 týmy najednou. 

 

 

 

 

 



 Samostatná soutěž - přetahování lanem 

Během vyhodnocení výsledků bude organizována soutěž přetahování lanem. V této soutěži 

nebudou přidělovány body. Celkový vítěz této soutěžní disciplíny získá soudek piva. Herní systém 

a podmínky účastníků soutěže budou oznámeny před začátkem hry. 

 

Jiné 

1.) Startovací pořadí týmu určí dříve provedené losování. Toto pořadí bude platit po celou 
dobu ve všech disciplínách. 

2.) Na každou soutěž dohlíží rozhodčí, který řeší všechny sporné záležitosti. 
3.) V  případě rovnosti bodů o konečném pořadí rozhodne počet lepších umístění 

v jednotlivých soutěžních disciplínách. 
4.)  Organizátoři si vyhrazují právo na změnu pravidel nebo soutěže. 
 

Odměny 

Vítězná družstva: 

1. – 3. místo:  Poháry, diplomy 

4. – 10. místo:   Diplomy 

Děti:   Medaile 

 

 


