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Sportovní hala Euronics ve Zlíně
čtvrtek 10. listopadu 2016
od 830 hodin
Celkové výsledky originálního soutěžního klání:
1. ZŠ Zlín, Okružní
2. ZŠ J. A. Komenského, Púchov, SK
3. ZŠ Slavičín – Vlára
4. ZŠ Valašská Polanka
5. ZŠ a MŠ Záriečie, SK
6. ZŠ Slušovice
7. ZŠ a MŠ Poličná
8. ZŠ Zlín – Štípa
9. ZŠ Gabry a Málinky, Štítná nad Vláří
10. ZŠ a MŠ Březolupy
11. ZŠ a MŠ Halenkovice
12. ZŠ Púchov, Mládežnícka, SK
13. ZŠ Vsetín, Trávníky
14. ZŠ Kvasice
15. ZŠ Vsetín, Sychrov

16. - 27. Školy seřazeny v abecedním pořadí
ZŠ a MŠ Mysločovice
ZŠ a MŠ Slovanská, Púchov, SK
ZŠ a MŠ Újezd
ZŠ a MŠ Vlčnov
ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí
ZŠ Hošťálková
ZŠ Hulín
ZŠ Púchov, Gorazdova, SK
ZŠ Valašské Klobouky
ZŠ Velký Ořechov
ZŠ Vsetín, Rokytnice
ZŠ Zborovice

2

soutěžní disciplíny

utíkej, káèo, utíkej
Jednotliví členové družstva kutálí pneumatiku
k vytyčené metě, kterou obíhají i s pneumatikou
a vrací se do cíle. Zde ji předají dalšímu členu
družstva. Pneumatiku nesmí přenášet,
pouze kutálet. Měří se celkový čas družstva
a přidělují se i body za správné
provedení disciplíny.

chyte zloděje
Soutěžní disciplína připravená ve spolupráci
s Městskou policií Zlín. Členové družstva jednotlivě
vybíhají na vytyčenou trať s atrapou pistole. Na dvou
vyznačených místech zaujmou pozici ležícího střelce.
Po zaujmutí správné polohy mohou pokračovat dále a po druhém zalehnutí
se vrací zpět na startovní čáru. Měří se čas celého družstva a současně
se přidělují i body za správné provedení disciplíny.

hlavní partner
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raketka
Zástupci Městského střediska volného času
Klubíčko Zlín připravili soutěžní disciplínu
s názvem „Raketka“. Hlavní rekvizita této
soutěže raketka, je sportovní náčiní, určené
pro atlety na rozcvičení při hodu oštěpem.
Stejné náčiní využívají i handicapovaní
atleti - vozíčkáři - při hodu oštěpem.
Body se přidělují za přesnost hodu
do určeného cíle.

Ukázka Handicap Boccia

soutěžní disciplíny

já za tebe,
ty za mne
Tuto soutěžní disciplínu plní družstvo ve dvojicích. Oba členové družstva uchopí společně pneumatiku a pomocí
skoků v pytlích se přemisťují do určeného prostoru. Zde pytle sundají. Pneumatikou se pokusí trefit stojící láhev
a společně se vracejí do cíle. Vedle celkového času všech tří dvojic v družstvu se přidělují body za shozenou lahev.

partner
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kulturní program

slosování vstupenek

Akce je spolufinancována z prost edk Zlínského kraje
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kulturní program

Projekt byl podpo en statutárním m stem Zlínem

partneøi
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osobnosti

Porota s obecenstvem
Moderátor, porota a pořadatelé soutěže

Primátor Města Zlína Miroslav Adámek a primátor
Mesta Púchova Rastislav Henek
Porota soutěže

Moderátor soutěže Martin Hrdinka

partneøi
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vítězové xvii. roèníku 2016

1. místo
Základní škola
Zlín, Okružní

2. místo
Základní škola
J. A. Komenského, Púchov

3. místo
Základní škola
Slavičín - Vlára
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ceny poroty 2016

cena

za nejlépe
fandící publikum
ZŠ a MŠ Újezd

cena

best image
ZŠ a MŠ Záriečie
ostatní partneøi
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ceny

ceny poroty 20016

poroty

udělené za mimoøádný poèin
ve vztahu k soutěži

za ztvárnění emblému Vorvaně
a nekoneèně fandící fanynku Veroniku Čadovou
Základní škola Valašské Klobouky

za výborné provedení několika transparentù s logem,
motivy a hesly k soutěži
ZŠ Vsetín Sychrov
za prezentaci družstva pøi nástupu,
sladění obleèení a transparentù
ZŠ Štípa
ostatní partneøi
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A proè právě vorvaň?
Vorvaň patøí do øádu velryb, které se ve volné pøírodě pohybují v mnohaèlenných hejnech. Není to tedy v žádném
pøípadě tvor samotáøský. Navíc se u něj projevuje silné sociální cítění. Ve chvílích ohrožení se pokouejí
jeden druhému pomoci.
Vorvaň se tak stal ideálním maskotem celého soutěžního klání,
které je postaveno na soudržnosti, kamarádství
a výpomoci jednotlivých èlenù v družstvu.
kontakt:

„DĚTEM”, obecně prospěšná společnost
Kvítková 3958, 760 01 Zlín
tel.: 604 261 773 e-mail: info@vorvan.zlin.cz
www.vorvan.zlin.cz

