
4. ročník     Bařinský vodník 2019 

   12. 3. 2018 - úterý 

 
 

Vstupné 20,-Kč / osoba 

 

      Začátek v 17.30 h. a ukončení akce v 19.30 h. 

 

PROGRAM: 

 

 17.30 – 18.30 h.  -    plnění disciplín – určené pro děti  

o Lov dušiček (vylovení předmětu) 

o Vodnický sjezd (jízda tobogánem) 

o Chůze po vodě (chůze po deskách) 

o Jízda na kajaku  

 

- využití vodních atrakcí, volné plavání 

       a jízda na kajacích s „TOM Skorci Vsetín“. 

 

 18.30 h. Vodnický sprint – volný styl (možnost využití plaveckých pomůcek) 

 

18.30 startují děti z 0. třídy, v malé vodě na šířku 

18.34 startují děti z 1. třídy, v malé vodě na šířku 

18.38 startují děti z 2. třídy, v malé vodě na šířku 

18.42 startují děti z 3. třídy, 25 m 

18.46 startují děti z 4. třídy, 25 m 

18.50 startují děti z 5. třídy, 25 m 

18.54 startují rodiče – muži, 25 m 

18.58 startují rodiče – ženy, 25 m 

 

 19.00 h. Vyhodnocení nejlepších plavců – předání cen 

Odměna pro každé dítě, které splní 4 disciplíny 

 

 Volné plavání, ukončení akce v 19.30 h. 

       

 

      Upozornění: 

      Akce je pořádána pro žáky ZŠ Huslenky a jejich rodinné příslušníky.   

      Po celou dobu trvání akce jsou za děti odpovědni jejich zákonní zástupci. 

       

 

 

 

 

  



       ZŠ Huslenky a http://skorcivsetin.cz/ 

 

 

 
4. ročník      

       Bařinský vodník 2019 

 12. 3. 2018 úterý 
           Vstupné 20,-Kč / osoba. 
 
 
 

Rodiče přebírají zodpovědnost za své děti, po celou dobu 

trvání akce. Začátek v 17.30 h. a ukončení akce v 19.30 h. 
 
PROGRAM: 

 17.30 – 18.30 h.  
plnění disciplín – určené pro děti  
o Lov dušiček (vylovení předmětu) 
o Vodnický sjezd (jízda tobogánem) 
o Chůze po vodě (chůze po deskách), 
o Jízda na kajacích  

 18.30 h. 
Vodnický sprint – volný styl  
(možnost využití plaveckých pomůcek) 
18,30 startují děti z 0.třídy, v malé vodě na šířku 
18,34 startují děti z 1.třídy, v malé vodě na šířku 
18,38 startují děti z 2.třídy, v malé vodě na šířku 
18,42 startují děti z 3.třídy, 25 m 
18,46 startují děti z 4.třídy, 25 m 
18,50 startují děti z 5.třídy, 25 m 
18,54 startují rodiče – muži, 25 m 
18,58 startují rodiče – ženy, 25 m 

 19.00 h.  
Vyhodnocení nejlepších plavců. 

 Volné plavání, ukončení akce v19.30 h. 
 
ZŠ Huslenky a http://skorcivsetin.cz/ 
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 19.00 h.  
Vyhodnocení nejlepších plavců. 

 Volné plavání, ukončení akce v19.30 h. 
 
ZŠ Huslenky a http://skorcivsetin.cz/ 
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