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 Informace k průběhu soustředění mládeže - Vysoké Mýto - upřesnění 

 

Průběh 

Během soustředění budou probíhat jak teoretické přednášky na učebnách, tak i sportovní aktivity 

venku a jízdy na trati. Na základě podmínek FIA bude součástí programu také bezpečnost silničního 

provozu včetně jízd na kole. Z toho důvodu je nutno, aby účastníci měli následující vybavení: 

• kompletní vybavení pro závodní jízdy na trati 

• sportovní vybavení na cvičení v přírodě dle počasí (doporučujeme také karimatky) 

• jízdní kolo včetně povinné výbavy 

Pro doprovod bude mimo jiné možnost vyzkoušet vlastním vozem část kurzu bezpečné jízdy na 

kluzných plochách v areálu.    

 

Základní informace  

Příjezd účastníků:   

pátek 20.4. od 18:00 do 20:00  - doporučeno 

sobota 21.4. nejpozději do 8:30 

Účastníci soustředění budou v rámci prezentace rozděleni do skupin po 6 - 10 dle věku a tříd. V 

těchto skupinách se budou během celého soustředění účastnit jednotlivých částí programu trvajících 

kolem 30 minut s 20 - 30 minutovou přestávkou. Informace o jednotlivých částech programu 

dostanou účastníci během registrace a časový harmonogram pro jednotlivé skupiny bude vyvěšen v 

areálu.  Vzhledem k vyššímu počtu účastníků (okolo 70 dětí + doprovod) je nutno zajistit rychlý a 

plynulý přechod dětí mezi jednotlivými stanovišti.  

 

Náplň programu 

Teorie a technika jízd - Gregor 

Sportovní řády - Čáp 

Dopravní výchova (teorie + praxe) - Patera 

Praktické jízdy (vlajky, starty, atd.) - Gregor 

Rozcvičení + tělesná příprava - Baumgardnerová 

Mediální prezentace + rozhovory - Pátl 
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Technické řády (rodiče) - Bártů 

Příprava motokáry (rodiče) - Šimák, Kočka, Kališ  

Rehabilitace, tělesná příprava, lékařský dohled (rodiče) - Martínková 

 

Program - orientační 

Pátek   18:00 - 20:00 prezentace 

Sobota   8:00 - 9:00 snídaně 

  8:00 - 9:00 prezentace (dodatečná) 

  9:00 - 12:00 dopolední program 

  12:00 - 13:30 oběd + přestávka 

  13:30 - 18:00 odpolední program 

Neděle  8:00 - 9:00 snídaně 

  9:00 - 12:00 dopolední program 

  12:00 - 13:30 oběd 

  13:30 - 16:00 odpolední program 

Stravování 

Účastníkům včetně doprovodu bude poskytnuto zdarma: 

Pátek - večeře 

Sobota - snídaně, oběd, večeře 

Neděle - snídaně, oběd  

 

 


