
 

Město Borohrádek s podporou Královéhradeckého kraje, za podpory ČASPV a ČUS v rámci projektů "Sportovní hry seniorů" a "Buď fit, seniore", ve 
spolupráci se Základní školou T. G. Masaryka v Borohrádku, Církevní základní školou Borohrádek, TJ Lokomotiva Borohrádek, TJ Sokol Borohrádek, 
ASPV Borohrádek, Mysliveckým spolkem Borohrádek, MO Českého rybářského svazu Borohrádek, Domovem důchodců Borohrádek a pod záštitou  

PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., hejtmana Královéhradeckého kraje a Ing. Vladimíra Dernera, náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje pořádá 

 9:00 – 09:30 hod. slavnostní zahájení sportovních her – sokolovna, sál 
 9:30 – 14:00 hod. šipky – sokolovna, malý sál 
 9:30 – 14:00 hod. střelba ze vzduchovky – areál sokolovny, asfaltová plocha 
 9:30 – 14:00 hod. střelba na florbalovou branku – areál sokolovny, asfaltová plocha 
 9:30 – 11:00 hod. nohejbal – víceúčelový sportovní areál, tenisový kurt  
 9:30 – 14:00 hod. přehazovaná ženy, muži, smíšená družstva – víceúčelový sportovní areál  
 9:30 – 14:00 hod. pétanque – tréninkové hřiště TJ Lokomotiva Borohrádek 
 9:30 – 14:00 hod. hod rybářským prutem na dálku – fotbalové hřiště TJ Lokomotiva Borohrádek 
 10:00 – 14:00 hod. házení kroužků – zahrada u domova důchodců 
 10:00 – 14:00 hod. běh na 200 m – areál základní školy, běžecká dráha 
 10:00 – 14:00 hod. hod na basketbalový koš – areál základní školy, asfaltové hřiště 
 10:00 – 14:00 hod. ruské kuželky – areál základní školy, asfaltové hřiště 
 10:00 – 11:30 hod. flaškovaná – areál základní školy, tělocvična 
 10:00 – 14:00 hod. stolní tenis – areál základní školy, hala 
 10:00 – 14:00 hod. discgolf – park u městského úřadu 
 16:30 – 18:00 hod. slavnostní vyhlášení výsledků sportovních her – sokolovna, sál 
 
 

Soutěžit se bude ve čtyřech věkových kategoriích, 55 až 60 let, 61 až 70 let, 71 až 80 let a nad 80 let v celkem šestnácti disciplínách, z toho je jedenáct 
individuálních a pět kolektivních. Pro seniory jsou připravena sportoviště v sokolovně, v parku u městského úřadu, v zahradě u domova důchodců,  

v areálu Základní školy T. G. Masaryka, na fotbalovém hřišti a ve víceúčelovém sportovním areálu. 


