
Propozice základního kola SZ 2017

Svojsíkův Závod na TVRDO !!!!!

Pořadatel: 
Junák – český skaut, 

středisko Jerry Hodného Napajedla, z.s.

Na Kapli 1060, 763 61 Napajedla 

Datum: sobota 13.5.2017

Místo konání: Napajedla - klubovna na Jiráskově ulici
49.1765147N,  17.5211119E

Kraj: Zlínský, okres Zlín
Zahájení závodu

Příjezd autobusů do Napajedel: 8:00
Sraz rozhodčích v klubovně: 8:10
Registrace hlídek: do 8:30
Nástup: 8:45
Start první hlídky: 9:00

Ukončení závodu: do 18.00

Startovné: 200,- Kč za každou hlídku
Kategorie: skauti, skautky, 4-8 členů v družině

Velitel závodu: Zbyněk Abrhám

Kontaktní telefon: 732784924

Kontaktní e-mail: lincoln@napskaut.cz

Doprava: Dopravu do místa konání i zpět zajišťuje autobusy okresní rada, přesnější 
informace obdrží střediska několik dní před závodem.   
Stravování: Z vlastních zásob. Pořádající středisko zajistí čaj a drobné občerstvení 
v bufetu. Doporučujeme, aby si každý přibalil hrnek na čaj.

Zabezpečení závodu: Pořádající středisko zajistí na každém stanovišti svého rozhodčího, 
další rozhodčí a doprovod družin budou přiděleni z řad příchozích činovníků. Prosíme, 
aby s každou závodící družinou přijeli minimálně 2-3 vedoucí. 

Průběh závodu: Závod skautů a skautek bude probíhat v okolí Napajedel. 
Vybrané moduly: Modul Před závodem, Modul Závod, Modul Zpětná vazba.

Potřebné vybavení: Každý člen hlídky bude mít dostatečně vybavenou KPZ, pláštěnku, 

tužku, papír. Každá hlídka bude mít lékárničku se základním vybavením, ešus s víčkem.
Hlídka nastupuje na nástup v krojích. Do závodu se mohou převléci do sport. oděvu.



ZADÁNÍ MODULU PŘED ZÁVODEM

Milé závodnice a závodníci,
závod se skládá z osmi stanovišť, které budete muset v závodě postupně projít a splnit na 
nich stanovené úkoly. 
GPS souřadnice míst jsou následující:  

Start a cíl (stanoviště 8):
49°10'34.875"N, 17°31'16.339"E
49.1763544N, 17.5212058E
Stanoviště 1 - disciplína na 10 minut
49°10'27.149"N, 17°31'29.567"E
49.1742078N, 17.5248806E
Stanoviště 2 - disciplína na 15 minut
49°10'14.688"N, 17°31'21.970"E
49.1707467N, 17.5227694E
Stanoviště 3 - disciplína na 20 minut
49°10'9.637"N, 17°31'48.570"E
49.1693436N, 17.5301583E
Stanoviště 4 - disciplína na 20 minut
49°9'47.400"N, 17°31'35.747"E
49.1631667N, 17.5265969E
Stanoviště 5 - disciplína na 15 minut
49°9'59.977"N, 17°31'28.563"E
49.1666603N, 17.5246014E
Stanoviště 6 - disciplína na 20 minut
49°10'9.941"N, 17°31'12.613"E
49.1694281N, 17.5201703E
Stanoviště 7 - disciplína na 20 minut
49°10´24.1" N 17°31´22.4"E 
49.1733611N, 17.5228889E

Vaším úkolem je  podle souřadnic místa vyhledat a sami si  připravit  k závodu takové 
podklady a pomůcky,  abyste byli schopní celou trasu bez naší další nápovědy projít. 

Pamatujte prosím na to, že trasa je obousměrná - teprve v den závodu před jeho zahájením 
vám bude sděleno, kterým směrem ji poběžíte. 

Promyslete si dobře svoji taktiku. Za modul Před závodem můžete získat až 48 bodů a to 
tak, že nám co nejpřesněji sepíšete:
- jakým způsobem, kdy a kde si místa podle zadaných souřadnic vyhledáte a jak si tyto 
informace poznačíte, aby pro vás byly během závodu využitelné,
- jak si zpracujete další podklady - kdo co nachystá, zajistí, půjčí aj.,
- jaké pomůcky, nástroje, přístroje si vezmete s sebou na trasu, abyste ji byli schopni bez 



další nápovědy od pořadatelů sami projít. 
Součástí  popisu  bude  i  váš  časový  odhad,  za  jak  dlouho  trasu  projdete. Do  tohoto 
odhadu  se  nebudou  započítávat  případné  čekací  časy.  Započtěte  ale  čas  strávený  na 
disciplínách  -  ten  u  jednotlivých  stanovišť  uvádíme.  Počítejte,  že  po  tuto  dobu se  na 
stanovišti zdržíte, tento čas nelze zkrátit. 

Co  nejpodrobnější  popis  podle  výše  uvedeného  zadání  pošlete  nejpozději  ve  čtvrtek 

11.5.2017 na  email:  conza@napskaut.cz.  Přijetí  vaší  zprávy s  vypracováním úkolu  vám 
obratem potvrdíme. Do mejlu prosím uveďte jméno rádce, název družinky a středisko. 

Emaily odeslané po tomto datu budou přijaty, úkol bude ale ohodnocen nižším počtem 

bodů  -  max.  38.  V  případě,  že  na  úkol  nezareagujete,  je  možné  na  samotný  závod 

nastoupit, za modul Před závodem ovšem získáte 0 bodů. 

Přejeme vám dostatek dobrých nápadů při přípravě a hodně energie, sil a úspěchu při 

samotném závodu. Těšíme se na vaši hojnou účast. 

za přípravný tým
Zbyněk Abrhám – Lincoln a Zdeňka Čeleďová – Čonza 


