Místní akční skupina MAS MORAVSKÁ BRÁNA, o.s.
ve spolupráci s Obcí PROSENICE a MIKROREGIONEM POBEČVÍ

pořádá v sobotu 8.

června 2013

v Obecním parku v Prosenicích, ulice Grymovská

7. ročník soutěže HRY

BEZ HRANIC

tentokrát s podtitulem ROZUMÍME SI NAVZÁJEM
„Se spolky z Prosenic máme Hry bez hranic.“

Program:
9:00 hod.

Příjezd, příprava ohniště na soutěž Vaření Hanácké
kyselice.

9:30 – 10:00 hod.

Zahájení Her bez hranic.

10:00 – 12:00 hod.

První část soutěží v netradičních disciplínách
Soutěž ve vaření polévky Hanácká kyselica.

12:00 – 13:30 hod.
Polední přestávka s kulturním programem:
Vystoupení prosenských mažoretek a Hanáckého
Prosénku –folklór a country. Hodnocení polévek
v soutěži Vaření Hanácké kyselice (12:00-12:30 hod.).
Občerstvení a osvěžení před druhou částí soutěží.

13:30 – 15:30 hod.
Druhá část soutěží v netradičních disciplínách.

16:00 – 16:30 hod.
Vyhlášení výsledků soutěží v netradičních disciplínách.
Vyhlášení výsledků soutěže Vaření Hanácké kyselice
Závěr Her bez hranic.

16:30 – 18:00 hod.
Volná zábava:
Celý den Vás bude bavit hudební doprovod a diskotéka
Vladimíra Mádra z Prosenic.

18:00 – 02:00 hod.
Diskotéka.
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Pravidla soutěží:
1. Kdo bude soutěžit - složení soutěžních týmů jednotlivých obcí:
a) V netradičních disciplinách soutěží pětičlenná družstva.
b) Každé družstvo je složeno z 5-ti členů v následujících kategoriích:
• Muž a žena do 40 let
• Muž nebo žena nad 40 let
• Dítě 10 – 15 let
• Junior 15 – 20 let
• Nehrající kapitán a maskot
c) Soutěžící v jednotlivých kategoriích se mohou střídat.
d) Jeden tým včetně účastníků soutěže Vaření Hanácké kyselice může mít
maximálně 10 členů.
2. Co je potřeba vzít s sebou do Prosenic – výbava soutěžních týmů:
•
•
•
•
•

Dobrou náladu a chuť soutěžit
Bojový pokřik
Sportovní oblečení a obuv
Náhradní oblečení pro případ špatného počasí
Obecní vlajku

Dresy obdržíte při prezentaci družstev.
3. Soutěž Vaření Hanácké kyselice na otevřeném ohni:
a) Účastníci soutěže obdrží:
• Brambory
• Zelí
• ½ chleba
• Papírové utěrky
• Sáček na odpadky
• Talířky a lžičky
b) Účastníci soutěže si s sebou přivezou:
• Kotlík pro vaření na otevřeném ohni
• Stojan na kotlík
• Sirky a dřevo na topení
• Vařečku,naběračku,…
• Ostatní suroviny a koření pro vaření polévky Hanácká kyselica dle
vlastního uvážení
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c) Soutěž Vaření Hanácké kyselice bude hodnotit komise složená ze
zástupců jednotlivých soutěžních týmů (vždy jeden zástupce
z každého soutěžního týmu). Účastníci soutěže Vaření Hanácké
kyselice nemohou být členy hodnotící komise.
d) Složení soutěžního týmu, včetně účastníků soutěže Vaření Hanácké
kyselice a člena hodnotící komise bude sděleno pořadateli na
telefonicky nebo e-mailem do 31.05.2013.
(Telefon: 581 226 034, 737 205 449, e-mail: ouprosenice@cbox.cz).
4. Soutěže v netradičních disciplinách:
a) Organizace soutěží:
Kapitáni soutěžních týmů obdrží při zahájení Her bez hranic časový
rozvrh soutěží. V časovém rozvrhu bude uvedeno číslo stanoviště –
soutěže a čas kdy se má družstvo k soutěži dostavit. Mezi jednotlivými
soutěžemi je plánována dostatečná doba pro přemístění se k další
soutěži a případné občerstvení nebo odpočinek.
b) Pravidla jednotlivých soutěží:
Soutěž č. 1 (TJ Sokol)
Slalom s fotbalovým míčem a kop na bránu.
(Štafeta – současně soutěží 3 až 4 družstva).
Soutěž č. 2 (TJ Sokol)
Zavěšení a sundání sítě na fotbalovou branku
(Soutěží každé družstvo samostatně).
Soutěž č. 3 (Sbor dobrovolných hasičů)
Fixace dolní a horní končetiny a přenos zraněného na nosítkách.
(Štafeta - současně soutěží 3 až 4 družstva).
Soutěž č. 4 (Sbor dobrovolných hasičů)
Stříkání vodní stříkačkou na terč.
(Soutěží každé družstvo samostatně).
Soutěž č. 5 (Rybářský spolek a Myslivecké sdružení Prosenice-Grymov)
Orientační běh z parku Prosenice do Hroušoví, kde budou provedeny
další soutěže a to střílení na terč (2 soutěžící) a výlov klíče z bazénu pro
odemčení upoutané lodě, přeplutí rybníka tam a zpět, uzamknutí lodě,
vhození klíčů do bazénu (další 2 soutěžící) a běh zpět do parku.
(Soutěží každé družstvo samostatně – soutěžní tým si vybere 4
soutěžící, z toho 2 soutěží v běhu a střelbě a další 2 soutěží v běhu a
přeplutí rybníka).
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Soutěž č. 6 (Obec Prosenice)
Vědomostní soutěž.
(Soutěží každé družstvo samostatně).
Soutěž č. 7 (Obec Prosenice)
Přenesení vody v určených nádobách přes překážku na stanovené
místo a zpět.
(Štafeta - současně soutěží 3 až 4 družstva).
Soutěž č. 8 (Moravská zemědělská společnost,a.s.a Hanácká
potravinářská společnost s.r.o.)
První soutěžící převeze řepu ( tj. jednoho člena družstva) na kolečkách
ke stanovišti výroby cukru. Tam „řepa“ vysedne a soutěžící zde naplní
„cukr“ (písek) do 5-ti 1 kg sáčků od cukru, které převeze na kolečkách
na stanoviště prodeje cukru,kde je předá a vrátí se zpět na stanoviště
výroby cukru. Tady naloží „řepu“ a přesune se zpátky na start.( Člen
družstva hrající „řepu“ zůstává a soutěží další 4 členové).
(Štafeta - současně soutěží 3 až 4 družstva).

Těší se na Vás celý realizační tým soutěže a věříme, že se budete
bavit a prožijete krásný den plný sportovních a kulturních zážitků.
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