PROPOZÍCIE
I. SOKOLSKÝ športový memoriál pri 100. výročí úmrtia gen. M. R.Štefánika
Dátum konania : 3. mája 2019
Miesto sústredenia: Základná škola ul. Hodžova 37, Trenčín, športové ihrisko
Čas príchodu účastníkov: 16:30 – 17:00 h.
Program podujatia: 17:00 Otvorenie I. Sokolského športového memoriálu
17:15 Rozdelenie účastníkov do športových disciplín
17:30 – 18:30 Plnenie športových disciplín
18:30 - 19:00 Vyhodnotenie športových disciplín, rozdanie lampiónov
19:00 – 19:20 Radenie sprievodu
19:20 – 20:00 Pochod lampiónového sprievodu mestom
20:00 Pietny akt v parku pri pamätníku M. R. Štefánika
20:30 Ukončenie memoriálu
ŠPORTOVÉ DISCIPLÍNY.
A. Zábavné športové disciplíny pre deti aj dospelých – vedúca Ing. Miroslava Rybáriková
Na športovom ihrisku Základnej školy ul. Hodžova 37 sa môžu deti vo veku od 6 – 10 rokov
spolu s rodičmi zapojiť do pripravených športových disciplín. Zriadené budú stanovištia
s rôznym športovým náčiním zamerané na všestrannú pohybovú prípravu, zručnosti
a manipuláciu s náčiním. Pre všetkých zúčastnených sú pripravené drobné odmeny.
B. Cyklistika – vedúci Ing. Rudolf Nitschneider
Trasa : Športový areál ZŠ Hodžova 37 - zimný štadión P. Demitru - pri elektrárni odbočiť
doprava smer Dubnica nad Váhom
1. pre rekreačných cyklistov po Dubnickú Enklávu a naspäť - cca 16 km (1 h)
2. pre nadšencov cyklistiky - trasa 1. pokračuje cez Dubnickú Enklávu - Dubnickú vodnú
elektráreň - po železný most Dubnica nad Váhom a naspäť - cca 26 km (1,5 h)
C. Paličkári a chodci– vedúca Ing. Eva Nitschneiderová
Trasa:- Športový areál ZŠ Hodžova 37 - zimný štadión P. Demitru - pri elektrárni odbočiť
doľava - pozdĺž Váhu smer Ostrov - hala Matejku - okolo jazierka a naspäť zástavka
Sokolovňa a smer Športový areál - cca 6 km (1,5 h)
LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD.
Sústredenie všetkých účastníkov lampiónového sprievodu bude na športovom ihrisku ZŠ ul.
Hodžova o 19,00 h. Každý účastník dostane od usporiadateľov lampión. Po zoradení sa bude
sprievod presúvať po trase Hodžova ulica – podchod železničnej stanice – mestský park k
pamätníku M. R. Štefánika, kde bude pokračovať ďalší program.
PIETNY AKT V PARKU PRI PAMÄTNÍKU M. R. ŠTEFÁNIKA.
Pri pamätníku M.R.Štefánika sa bude konať, za účasti primátora a poslancov Mesta Trenčín,
ďalších hostí, krátky program s pietnym aktom kladenia venca za účasti všetkých účastníkov
I. SOKOLSKÉHO športového memoriálu pri 100. výročí úmrtia gen. M. R.Štefánika.
Za organizátorov:
Oľga Samáková
starostka
Považská sokolská župa M.R.Š.

Ing. Ľubica Držková
starostka
Jednota SOKOL Trenčín

