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Věc: XXV. ročník MSH dětských domovů    

       Nemzetközi gyermekotthonok közötti sport találkozónak XXV. évfordulója   

 

V roce 2015 od 26.6. – do 28.6. se uskuteční v Ostravě XXV. ročník  

Mezinárodních sportovních her dětských domovů, za účasti těchto státu – České  

republiky, Slovenska, Polska, Maďarska, Rumunska a Polska.  

A sport találkozónak időpontja 2015. hatodik hó 26.-ól – 2015. Hatodik hó 28.- áig Oatraván 

 lessz megtartva. 

 Résztvevők : Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Magyarország, és Románia lesznek. 

Pořadatelskou organizací těchto XXV. MSH DD bude Dětský domov a Školní jídelna,  

Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o. 

Rendező címje 

XXV. MSH DD budou probíhat tři dny.  

A találkozó három napig fog tartani. 

 

Na první den je plánována prezentace, ubytování  

účastníků a hostů, slavnostní zahájení a zároveň proběhne turnaj v kopané chlapců  

a volejbalu dívek. Az első napon regisztráció, elszállásolás, ünnepélyes megnyitó 

után lebonyolítják a foci, és a röplabda tornákat. 

 

Druhý den bude probíhat atletika, turnaj ve stolní tenise, slavnostní  

vyhlášení výsledků, odpolední program pro děti a večerní diskotéka.  

Második sportnapon lezajlik az atlétika, asztalitenisz torna, ezután az ünnepélyes  

kiértékelés, majd a délutáni program esti diszkóval zárul le. 

Třetí den po snídani sportovní výpravy odjíždějí domů. 

Harmadik nap reggeli után utazás haza. 

Disciplínysportágak 



Soutěž je určena pro chlapce a děvčata dětských domovů, kteří soutěží v atletice,  

kopané, volejbalu a stolním tenisu. A versenyek a gyermekotthonos fiúk, és lányok  

részére van megszervezve. 

V atletice se jedná se o tyto jednotlivé disciplíny:az atlétikát ezek a sportágak képviselik: 

děvčata – běh 100m, 800m (leányok 100m, 800m) , štafeta 4x100m (váltó 4x100m), 

 skok daleký (távol ugrás, skok vysoký magos ugrás a vrh koulí (súlylökés). 

Chlapci fiúk – běh 100m, 1 500m (100m,1500m), štafeta 4x100m (váltó),  

skok daleký (távolugrás), skok vysoký (magosugrás), vrh koulí(súlylökés). 

 

Realizátor soutěže verseny vállalkozója: 

Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, p.o.  

ředitel: PaedDr. Jan Effenberger 

tel.: 596 248 322, mobil: 739 666 412 

E-mail: jan.effenberger@domov-vizina.cz  

S pozdravem (üdvözlettel): 

PaedDr. Jan Effenberger      

V Ostravě dne 9.2.2015  
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