Místní akční skupina MAS MORAVSKÁ BRÁNA o.s.
ve spolupráci s obcí GRYMOV a MIKROREGIONEM
POBEČVÍ pořádá v sobotu 7. 6. 2014 v Obecním
parku u STODOLY v GRYMOVĚ 8. ročník soutěže
HRY BEZ HRANIC tentokrát u „RYCHLÝCH
VESNIČANEK VE STODOLE“.

PROGRAM
9:00 - 9:30

PŘÍJEZD, PŘÍPRAVA OHNIŠTĚ NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ „SEKYRKOVÉ POLÉVKY“

9:30 - 10:00

ZAHÁJENÍ HER BEZ HRANIC

10:00 - 14:00

VAŘENÍ „SEKYRKOVÉ POLÉVKY“ A POMĚŘENÍ SIL V NETRADIČNÍCH SOUTĚŽÍCH

11:30 - 12:00

HODNOCENÍ UVAŘENÝCH POLÉVEK KOMISÍ

14:00 - 14:30

VOLNÁ ZÁBAVA, SČÍTÁNÍ BODŮ ZÍSKANÝCH V NETRADIČNÍCH SOUTĚŽÍCH

14:30 - 15:00

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, VÍTĚZŮ A ZÁVĚR HER BEZ HRANIC

V PRŮBĚHU CELÉHO DNE MOŽNOST
•

ZHLÉDNOUT UKÁZKU POLICEJNÍ TECHNIKY A VÝCVIK SLUŽEBNÍCH PSŮ

•

ZHLÉDNOUT VYSTOUPENÍ „HANÁCKÉHO PROSÉNKU“

•

PROJÍŽĎKY NA KONI

•

PROJÍŽĎKY V BRYČCE TAŽENÉ KOŇMI

CELOU AKCI DOPROVÁZÍ HUDEBNÍ SKUPINA „VOCO DE“
ZÁBAVA PRO DĚTI ZAJIŠTĚNA
PRAVIDLA HER BEZ HRANIC TENTOKRÁT U RYCHLÝCH VESNIČANEK VE STODOLE
1. SLOŽENÍ TÝMU A PŘIHLÁŠKY
• Tým je složen z 5 soutěžících, složení týmu je libovolné, soutěžící se mohou v jednotlivých
disciplínách střídat. Každý tým si zvolí svého kapitána. Vaření polévky a soutěžení
v netradičních disciplínách bude zahájeno ve stejný čas. V první části soutěže – vaření
„SEKYRKOVÉ POLÉVKY“ soutěží dva z týmu, další tři z týmu soutěží v netradičních disciplínách.
• Pro každý tým budou v den konání her při prezentaci k dispozici trika, jako obvykle 5 triček
pro každý tým.
• Tým se musí přihlásit do 12. 5. 2014 na email: grymov@seznam.cz nebo telefonicky na tel.
602 511 466.

2. CO JE POTŘEBA VZÍT S SEBOU
• Sportovní oblečení a obuv + náhradní oblečení pro případ špatného počasí
• Obecní vlajku nebo vlajku týmu
• Bojový pokřik nebo básničku, říkanku, která je spojena s vaší obcí, týmem.
• Kotlík a stojan na kotlík
• Dřevo, noviny, sirky
• Pomůcky na vaření - vařečku, naběračku, nože
• Ingredience a koření - každý libovolně dle svého uvážení
• Věci, dekoraci pro prezentaci - servírování uvařené polévky

3. SOUTĚŽ VE VAŘENÍ SEKYRKOVÉ POLÉVKY
První soutěžní disciplína ve vaření „SEKYRKOVÉ POLÉVKY“ spočívá v uvaření polévky na otevřeném ohni
v kotlíku.
Každý tým dostane část stejných potravin viz text níže a dle svého uvážení doplní do polévky jakékoliv
jiné ingredience, které si doveze (vejce, zeleninu, hřiby, smetanu, koření, jíšku apod. fantazii meze
neklademe).

CO OD NÁS DOSTANETE:
•
• 3 klobásky

• plastové talířky a lžičky

• brambory

• vodu na vaření

• ½ chleba

• papírové utěrky

• kyblík

• sáček na odpadky

HODNOCENÍ POLÉVKY:
Polévku bude hodnotit komise. Při hodnocení se bude bodovat i servírování - prezentace polévky
a pokřik, básnička, říkanka.
4.

POMĚŘENÍ SIL V NETRADIČNÍCH SOUTĚŽÍCH

ORGANIZACE:
Kapitáni soutěžních týmů obdrží při zahájení HER BEZ HRANIC tabulku s jednotlivými soutěžemi, kam si
po splnění každé soutěže nechají zapsat výsledek. Po vyplnění tabulky a uplynutí času vyhrazeného pro
splnění soutěží odevzdají vyplněný lístek na místo označené HLAVNÍ ROZHODČÍ.
PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ:

1. Soutěž: „JEDEME NA POLE“
Jízda na kole v gumákách a s hráběmi. Štafeta, soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.

2. Soutěž: „VČIL SE UKÁŽE, CO VÍŠ“
Vědomostní kvíz. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se počet správných odpovědí.

3. Soutěž: „ŽENOU SE K NÁM MRAKY“
Koulení balíku slámy po vyznačené trase. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.

4. Soutěž: „HURÁ NA POLE, POSBÍRÁME KOBZOLE“
Házení brambor do koše. Soutěží dva z týmu. Hodnotí se počet brambor v koši.

5. Soutěž: „POPOŽEŇ KOLEČKO“
Koulet kruh pomocí tyčky na určenou vzdálenost. Štafeta, soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.

6. Soutěž: „UŽ TO DOZRÁLO?“
Trhání věcí ze stromu pomocí trháčku ve vyhrazeném čase. Soutěží dva z týmu. Hodnotí se
počet natrhaných věcí.

7. Soutěž: „POPELKA“
Přebírání luštěnin. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se rychlost a kvalita.

8. Soutěž: „HODÍME TO NA HŮRU“
Sběr balíků slámy za pomocí trakaře. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.

9. Soutěž: „PYTLOVÁNÍ“
Naplnění pytle, odvezení na určené místo, vysypání pytle, doskákání v pytli zpět. Soutěží tři
z týmu, každý dělá část disciplíny. Hodnotí se čas.

10. Soutěž: „KAM TO TA SLEPIČKA SNESLA?“
Nalezení vajíčka, vyfouknutí vajíčka, natření vajíčka lepidlem a obalení vajíčka v máku.
Opakuje se 3 krát (3 vajíčka). Soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas a počet dodaných vajíček.

ORIENTAČNÍ MAPKA

