Soutěže Setkání mladých kováků v areálu střediska Moravec
Týmové soutěže:
Nohejbal
Pravidla hry: Družstvo může přihlásit jen jeden tým o 3 hráčích, hraje se na 2 vítězné sety do 10b bez rozdílů dvou
bodů. (při větším počtu týmů než 8, tak se bude hrát na jeden set do 20b bez rozdílů dvou bodů kvůli časovému
vytížení). Za první místo tým dostane 30b, za druhé místo 25b, za třetí místo 20b, za čtvrté místo 15b, za páté místo
12b, za šesté místo 10b, za sedmé místo 8b, za osmé místo 6b, za deváté místo 4b, za desáté místo 3b, za jedenácté
místo 2b, za dvanácté místo 1b. Hraje každý s každým.

Plážový volejbal
Pravidla hry: Družstvo může přihlásit jen jeden tým o 3 hráčích. Hraje se jeden vítězný set do 21 bodů s rozdílem dvou
bodů (22:20, 23:21). Bodování jak u nohejbalu. Hraje každý s každým.

Štafeta
Pravidla hry: Soutěží 3 hráči z týmu. V areálu bude nachystaná dráha s překážkami. Smysl hry je v tom, že

první z členů se postaví na start. Před ním budou ležet lyžáky s lyžemi. Start začíná pokynem organizátora.
První člen si musí obout lyžáky s lyžemi, oběhnout dráhu a předat tak druhému členu týmu. Ten udělá to
stejné co první a předá poslednímu. Ten opět udělá to stejné co oba dva před ním. Čas se stopuje, až
poslední člen týmu proběhne cílem. Výsledný čas určuje pořadí týmu (čím rychlejší, tím lepší). Bodování
stejné jako u nohejbalu.

Orienťák
Pravidla hry: V areálu budou rozvěšené otázky s možnostmi odpovědi, kde každá odpověď bude mít přiřazený symbol,
který bude klíčem do tajenky. Každý tým dostane 2 tabulky k vyplnění. Jednu odevzdá organizátorům a druhou si
ponechá k vyplnění tajenky. Otázek bude 30. Za každou správnou otázku dostane tým 1b. Za správnou vyplněnou
tajenku bude přiřazeno 10 bodů týmu. Soutěží celý tým.

Plichta
Pravidla hry: Tým si vybere papírek s otázkou -> organizátor přečte otázku a dá 1 minutu na odpověď týmu -

> za správnou odpověď tým získá 3b -> za odpověď ,,nevíme‘‘ tým získá 0b -> za špatnou odpověď tým
získá -3b.

Soutěže pro jednotlivce
Hod holínkou
Pravidla hry: Každá hráč má 3 hody gumákem+1 zkušební, počítá se nejdelší hod, počet hozených metrů=počet b

Hod na koš
Pravidla hry: Každý má 10 pokusů hodu na basketbalový koš. 1 koš = 1bod. Hra pro jednotlivce.

Střelba
Pravidla hry: Každý má 5 pokusů na terč. Budou se počítat tři nejlepší zásahy, které se sečtou a dají výsledný

počet bodů.

Kvůli nepřízni počasí nebo časovému skluzu mohou vypadnout některé disciplíny.

