
3. CHLAPECKÝ ODDÍL
střediska „ JAVOR “ Česká Třebová 
pořádá dne 24. února 2007 
na chatě „U Floriána“ 
16. ročník

zimních skautských hlídkových závodů 
„MEMORIÁL BŘETI HAMPLA“

Počet startujících v jedné hlídce:  
   
• světlušky a vlčata 6 členů
• skautky a skauti 3 členové

 • Světlušky a vlčata – závodí mladší 11 let, přičemž rozhoduje ročník  
narození /od ročníku 1996/. Trať bude dlouhá max 4 km s 11 kontrolními stanovišti. 
Trať půjde částečně po cestách a zbytek bude značen fáborky.
 • Skautky a skauti – závodí mladší 15 let, přičemž rozhoduje ročník narození 
/od ročníku 1992/. Úkolem hlídky bude dle mapy proběhnout a splnit všech 12 
kontrolních stanovišť v určeném časovém limitu. 

Přihlášky doručte do 15. 2. 2007 
(stačí jednou z níže uvedených možností) 
 • na adresu: Petr Vomáčka ml., Matyášova 937, 560 02 Česká   
 Třebová 
 • e-mailem na adresu: emilka.ct@seznam.cz
 • na lednové nebo únorové okresní radě – zástupci střediska Javor  
 Česká Třebová
 • do klubovny 3. chl. oddílu v Junáckém domově F. Navary ve   
 čtvrtek od 18:15 hod. – 18:30 hod 

Přihláška musí obsahovat kontakt na vedoucího oddílu, popř. jiného zástupce, 
počet hlídek v jednotlivých kategoriích, počet objednaných obědů.
Informace (úplné propozice) na výše uvedeném e-mailu, popř. ve čtvrtek 
v klubovně 3. chlapeckého oddílu.

Úplné propozice a mnoho dalších informací k závodu lze získat na našich 
oddílových stránkách:  http://trojka.e-skaut.cz

Plánujeme, že na stránkách zavedeme možnost vložit plánovanou akci z 
dalších středisek či oddílů, aby se o ní „vědělo“. Sledujte stránky!!!

Na memoriálu bude možné si v provizorním obchůdku koupit malou sladkost a též 
kvalitní lana a šňůry.
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