
 

 

Zapojte se do nové rodinné výzvy pro všechny generace 

Komise žactva a mládeže MR ČASPV 

Podzimní kolo naší rodinné výzvy MAMI, TATI – HOP! se koná v návaznosti na mezinárodní projekt OPEN 

STREETS DAY (22. 9. 2019) v rámci kampaně NowWeMOVE. Hlavní myšlenkou je využít veřejná 

prostranství v městských oblastech jako místa pro sportovní akce a tak podpořit nabídku jednoduchých 

druhů sportu bez nutnosti náročných pomůcek. Projekt zastřešuje ISCA. 

Kdo se může přihlásit? 
- Jakýkoliv rodinný tým s alespoň jedním členem ČASPV. 
- Minimální počet členů v teamu jsou 3 (vždy alespoň 1 dítě do 18 let), 

maximální počet členů není dán. 
- Tým musí obsahovat minimálně 2 generace skokanů. 

 
Jak se přihlásit? 

- Rodinný tým registrujte mailem na  mothejzikova@caspv.cz (registrační 
formulář najdete níže). Po potvrzení přihlášky obdržíte tabulku 
k zaznamenávání výkonů. 
 

Co bude vaším úkolem? 
- V daném termínu splnit co nejvíce přeskoků přes švihadlo dle pravidel 

vypsaných pro výzvu. 
- Vytvořit rodinnou fotografii na téma „Rodinná výzva – HOP“ a případně 

přidat vtipný komentář v rozsahu maximálně 50 slov. 
 
Jaká jsou pravidla výzvy? 

- V průběhu soutěžního týdne každý člen týmu může skákat maximálně 5 
minut denně. 

- Švihadlo lze přeskakovat libovolným stylem (snožmo, střídnonož apod.) 
- Není nutné každý den skákat, ale nelze převádět „uspořené minuty“ do 

dalšího dne. 
- Týdenní výkon každého člena týmu zaznamenáte do tabulky. 

 
Jaké jsou termíny pro přihlašování i vlastní soutěž? 

- Registrujte se do 20. 9. 2019. 
- Rodinná výzva (skákání) proběhne v termínu 22. – 29. 9. 2019 v rámci 

mezinárodního projektu OPEN STREETS DAY. 
- Tabulky s vašimi výkony zasílejte do nejpozději do 6. 10. 2019. 
- Vyhlášení výsledků proběhne do 14. 10. 2019. 

MAMI, TATI – HOP! 
 

mailto:mothejzikova@caspv.cz


 

- Výherci obdrží diplomy a věcné ceny, všem týmům zašleme elektronicky 
účastnický list.  

 
Co všechno se bude vyhlašovat? 

- Největší průměrný počet přeskoků na jednoho člena týmu. 
- Tým s největším věkovým rozdílem. 
- Nejoriginálnější fotografie.  

 
Co můžete očekávat? 

- Zajímavé ceny pro vítěze – rodinný balíček od ČASPV.  
- Doprovodnou facebookovou soutěž o sadu rollerů od Satemy. 

www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/  
- Zlepšení fyzické kondice a příjemně strávený sportovní týden v rodinném 

kruhu . 
 
 

Registrace do soutěže MAMI, TATI – HOP! 22. – 29. 9. 2019 

Název týmu:   

Kontaktní údaje  
(mail/telefon): 

  

Jméno kapitána:   

Člen ČASPV (jméno,  

příjmení, datum narození): 
 

Vyplněním registračního formuláře souhlasím s použitím uvedených údajů pro potřebu přípravy, 
organizace a uskutečnění akce. Souhlasím s použitím fotodokumentace z akce, na kterou jsem se 
přihlásil/a, pro účely publikace těchto fotografií v metodických, propagačních a ostatních materiálech 
ČASPV. Při nesouhlasu toto oznámím pořadateli při registraci. 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.satema.cz  

http://www.facebook.com/CeskaAsociaceSportProVsechny/
http://www.satema.cz/

