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Příloha č. 1  
 

 

 

Pořadatel:               Lašský běţecký klub Kopřivnice  

Datum:                    sobota 4. prosince 2010 

Místo:                      Kopřivnice, park Edvarda Beneše 

Závodní kancelář:  Lašská vila v parku Edvarda Beneše 

Prezentace:             od 9 hod. do 9.50 hod v Lašské vile 

Šatny:                       Lašská vila v parku Edwarda Beneše 

Ředitel závodu:       Jiří Harašta 

Hlavní rozhodčí:     Jana Feilhauerová 

Startovné:               děti neplatí, dospělí 30 Kč 

Časový pořad: 

10:00 200 m   Dívky a chlapci roč. 2005 a mladší  

10:10 260 m  Dívky a chlapci roč. 2003 a 2004  

10:20              400 m              Dívky a chlapci roč. 2001, 2002  

10:30              520 m              Předţačky a předţáci roč. 1999 a 2000 

10:40              520 m              Ml. ţačky/ci roč. 1997 a 1998  

10:50              750 m              Starší ţačky/ci  roč. 1995 a 1996 

11:00            1 500 m             Ţeny všech kategorií 

11:10             3 000 m            Muţi všech kategorií 

 

Kategorie: 
A – muţi do 39 let 

B – muţi do 49 let 

C – muţi do 59 let 

D – muţi nad 60 let 

E – ţeny do 35 let 

F – ţeny nad 35 let 

 

Poznámka:             pořadatel si vyhrazuje právo, ţe dívky a chlapci mohou s ohledem na  

                                počet dětí startovat zvlášť 

Tratě:                     jsou vedeny na asfaltu a po zpevněném povrchu v parku Edvarda Beneše, 

                                2 velké okruhy 750m 

Ceny:                      věcné ceny pro první tři závodníky ve všech kategoriích,  

                                Mikulášská nadílka pro všechny děti, které doběhnou do cíle 

Upozornění:           závodníci běţí na vlastní nebezpečí  

Vyhlášení vítězů:   v Lašské vile do 30 minut po doběhnutí poslední kategorie 

Tombola:                pro všechny co doběhnou 
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Příloha č. 2 

Propozice mufloní ligy 

Datum konání závodu Název závodu 

19. 3. 2011 Mořkovský zajíc 

17. 4. 2011 Veřovská desítka 

21. 5. 2011 
Štramberská desítka a Běh dětí národním 

sadem. 

18. 6. 2011 Korida 

20. 8. 2011 Běh oborou 

26. 8. 2011 Běh na Kubánkov 

17. 9. 2011 Běh rodným krajem Emila Zátopka 
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Příloha č. 3 

Rozhovor 

1. Jak Vás napadlo začít s tréninkem malých dětí? Kolik dětí bylo na začátku? 

 

2. Chystáte nějaké radikální změny v atletice? 

3. Co obnáší příprava tréninku pro děti? 

4. Jak získáváte sponzory na soutěţe? Je to obtíţné? 

5. Uvaţovali jste o zavedení nějaké doprovodné sluţby, kterou by nabízel  LBK a tato sluţba   

by byla výhodná pro členy LBK? 

6. Spolupracujete s ostatními atletickými kluby? 
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Příloha č. 4 

Dotazník – Atletika pro děti 

Dotazník je anonymní, Vámi uvedená data nebudou zneuţita, dotazník bude zařazen do 

diplomové  práce s názvem Návrh realizace projektu atletika pro děti.  Poskytnutá data 

budou slouţit k analýze Projektu atletika pro děti. Tímto dotazníkem chceme zjistit co 

můţeme vylepšit v poskytovaní našich sluţeb. Vybranou odpověď prosím označte kříţkem. 

Děkuji za spolupráci Andrea Krstevová. 

 

1. Jste      muţ          ţena 

 

2. Věk             do 18 let        19 – 30 let            31 – 50 let                 51 a více 

 

3. Slyšeli jste o projektu Atletika pro děti?       

            Ano                         Ne 

 

4. Víte čeho se projekt Atletika pro děti týká? Napište. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5. Zúčastnili jste se Mikulášského běhu parkem, který pořádal Lašský běţecký klub? Pokud 

ne, pokračujte v otázce č. 8. 

                Ano                                  Ne 

 

6. Byli jste spokojeni s organizací závodu? 

               Ano                                  Ne 

 

7. Máte návrhy na vylepšení Mikulášského běhu? Napište. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Pokud ne, proč? 

              V daném termínu se konal jiný závod. 
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               Nechtělo se mi. 

               Tento závod nebyl pro mě atraktivní. 

              Nevěděl jsem o pořádání těchto závodů. 

 

9. Máte návrh, jak získat finance pro realizaci závodů pro děti a chod Lašského běţeckého 

klubu? 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

10. Máte zájem, aby byla pořádána soustředění v rámci Lašského běţeckého klubu pro děti? 

                Ano                      Ne 

 

11. Kolik jste ochotni investovat do týdenního soustředění? 

……………………………………………………………………………..  

12. Myslíte si, ţe trénink jednou do týdne je dostačující? 

 

                       Ano                      Ne  

 

13. Znáte internetové stránky (http://atletikaprodeti.koprivnice.org/) atletiky pro děti 

v Kopřivnici? 

                       Ano                      Ne 

 

14. Vylepšili byste něco na internetových stránkách (http://atletikaprodeti.koprivnice.org/) 

atletiky pro děti V Kopřivnici? 

                 Internetové stránky jsou přehledné. 

                  Zvolil/a bych jiný design stránek. 

                  Chybí mi příspěvky na stránkách. 

                   Přivítal/a bych odborné články o běhání a tréninku 

                   Přivítal/a bych více informací o dění na tréninku a v atletice. 

 

15. Jste spokojení s tréninkem v Atletice pro děti pod vedením Lašského běţeckého klubu?  

                                        Ano                      Ne  

 

http://atletikaprodeti.koprivnice.org/
http://atletikaprodeti.koprivnice.org/
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16. Pokud ne, napište návrhy na vylepšení. 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 


