Svojsíkův závod 2007
místní propozice

Pořadatel: Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko “JAVOR“ Česká Třebová
(na základě pověření Junák - svaz skautů a skautek ČR, Pardudický kraj)

Nazdar sestry, bratři,
vítáme vás na krajském kole Svojsíkova závodu. Zde máte základní
informace o závodech.
Všechny moduly závodu jsou postupové s následující váhou v celkovém
hodnocení:
a) Modul „Závod“
váha modulu 75%
b) Modul „Táboření“
váha modulu 15%
c) Modul „Výprava“
váha modulu 10%

Časov ý har monogram:
Sobota
7.45 - 8.55
prezentace hlídek
9.00
sraz rozhodčích u věže
do 9.25
uschování batohů v hangáru a příprava na Závod
9.30
slavnostní nástup (v kroji)
10.00
start závodu - rádcové obdrží na startu obálku s pokyny
od 14.30
nebo po doběhnutí hlídky - úkol z modulu táboření
do 15.00
návrat hlídek na tábořiště (nedodržení = diskvalifikace)
17.00
skupina A večeře v restauraci (červená skupina)
17.30
skupina B večeře v restauraci (zelená skupina)
18.00
skupina C večeře v restauraci (žlutá skupina)
18.30
skupina D večeře v restauraci (bílá skupina)
19.30
vyhlášení modulu Výprava
do 21.30
návrat všech hlídek na tábořiště
21.45
nástup a začátek stavby stanů
22.30
večerka
Neděle
od 5.30
do 12.00
12.15
12.30
12.45
13.35
14.00

výdej snídaně a pokračování modulu Výprava
návrat všech hlídek na tábořiště
skupina A oběd v hangáru (červená skupina)
skupina B oběd v hangáru (zelená skupina)
skupina C oběd v hangáru (žlutá skupina)
vyhlášení výsledků
ukončení závodu

Další infor mace a poky ny
Během modulu Výprava musí být soutěžící družina v polokroji (krojová
košile + šátek).
Čaj bude k dispozici neustále v hangáru.
Odpadky třiďte do odpadkových košů u hangáru.
Během celého závodu je přísně zakázáno manipulovat s otevřeným
ohněm (vyjma modulu Táboření).
Veškeré odchody a příchody družin ze všech modulů hlaste ve věži. Čas
je v každém modulu hodnocen. U modulu Závod je nedodržení časového
limutu vede k diskvalifikaci v celém závodu.
Po celou dobu konání závodů (moduly Výprava a Závod) je přísně zakázáno používat GPS navigaci, mobilní telefon - v případě porušení je
družina diskvalifikována.
Modul Závod je veden převážně v lesním porostu. Dodržujte prosím
6. bod skautského zákona.
Protesty podává rádce družiny nejpozději 30 minut po ukončení příslušného modulu veliteli závodu, hlavnímu rozhodčímu písemnou formou.
Při rovnosti bodů za všechny moduly rozhoduje lepší čas v modulu
„Závod“.
Stanovistě Start a Cíl je umístěno u věže.

KRIZOVÁ LINKA 24 hod.
777 971 567
KRIZOVÁ LINKA 24 hod.

