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V Českých Budějovicích dne 3. února 2020 

Propozice 

zálesácký závod zdatnosti 
SokolSké župy JihočeSké 

 

Datum: 18. dubna 2020, sobota (možnost příjezdu hlídek již v pátek 17. dubna) 

Místo:  Lišov, okolí Locus perennis, zahrádkářská kolonie u rybníka Čekal 
  (GPS: 49.0057747N, 14.5902342E) 

Pořadatel: T. J. Sokol Lišov z pověření Sokolské župy Jihočeské 

Ředitel z.: Petr Mácha 

Hlavní r.: Miroslav Němec 

Startovné: 30 Kč za závodníka (tj. 90 Kč za družstvo), platí se při prezenci 
družstev (hlídek), hradí vysílající T. J. 

Základní předpis 

 Soutěž je postupová, končí přeborem ČOS, který se letos uskuteční v termínu 
22.–24. května 2020 v Třebíči (župa Plk. Švece). Závod se koná v přírodním 
prostředí, kdy na cca 4–8 km okruhu plní účastníci různé úkoly. Běží se na čas. 
Některé úkoly (disciplíny) mohou být mimo okruh a běžecký čas. Běžecký čas je 
přepočítán na body, ke kterým se přičítají body za jednotlivé úkoly. Vítězí hlídka 
s největším počtem bodů. 

 Jedná se o závod tříčlenných hlídek ve třech věkových kategoriích, do 
celostátního kola mohou postoupit hlídky složené pouze ze členů ČOS. 

Přípravka (do 11 let): rok narození až 2010 

Žactvo (11–14 let):  rok narození 2006–2009 

Dorost (15–17 let):  rok narození 2003–2005 

 

Rámcový program 

Pátek 17. dubna 2020 

19:30 hod  večerní hra 

20:30 hod  porada rozhodčích 

Sobota 18. dubna 2020 

7:30–8:30 hod snídaně 

9:00 hod  prezence hlídek 

10:00 hod  předpokládaný start závodu 

14:00 hod  ukončení závodu (podle počtu přihlášených hlídek) 

   vyhlášení výsledků 
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Disciplíny 

• Střelba ze vzduchovky 

• Uzlování 

• Vlastivěda (zaměřeno hlavně na vodní plochy a toky Jihočeského kraje) 

• Zvířata (i podle známek a výskytu stop) 

• Stromy (i podle rozříznutého špalku) 

• Rostliny 

• Ohňování (rozdělání ohně z kusu kulatiny za pomoci sekery a nože) 

• Lanové překážky 

• Šikovnost (za pomoci oka z gumicuku, ke kterému budou přidělaná 3 ovládací 

lanka, postavte, ve vymezeném prostoru do kterého nesmíte šlápnout, věž 

z různých geometrických těles) 

• Hod míčkem 

• První pomoc 

• Odhady vzdálenosti, objemu, hmotnosti, času… 

• Azimuťák 

• Práce s mapou 

• Topografické značky 

• Morseova abeceda 

• Souhvězdí 

• Transport raněného 

 

Vybavení: 

1) Družstva: podložka pro psaní, psací potřeby, nůž (neponesou ho na trať), šátek 

2) Účastník: osobní vybavení pro pobyt v přírodě s ohledem na roční období, průkaz 

zdravotní pojišťovny, svačinu, pití 

3) Pro ty, kteří přijedou již v pátek: spacák, karimatka, jídlo, pití, hrnek, věci 

osobní hygieny a případné osobní léky, náhradní oblečení pro případ 

nepříznivého počasí, pláštěnka, šátek, dobře svítící baterka, psací 

potřeby 

Ubytování: sokolovna T. J. Sokol Lišov, k dispozici vařič a varná konvice.  

Stravování: budou zajištěny horký čaj a buřty na opečení po závodě, jinak vlastní. 

Přihlášky: posílejte nejpozději do 8. dubna 2020 na e-mail petrovic01@post.cz  

 

Do konce března napsat na petrovic01@post.cz , jestli máte o 

přespání a hru zájem. 
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Stanovení podmínek, za kterých může být soutěžící družstvo 
diskvalifikováno 

Soutěžní řád řeší mj. i podmínky, za kterých může být soutěžící hlídka 

diskvalifikována ze závodu. Ne vždy se lze spolehnout na důsledný přístup 

závodníků nebo jejich vedoucích k zásadám dodržování fair play. Proto přistupují 

pořadatelé ke specifikaci podmínek, za kterých lze soutěžící hlídku ze závodu 

vyloučit. 

Mezi tyto důvody patří např.: 

- ztráta startovní karty 

- vědomé vynechání některého stanoviště 

- neproběhnutí cílem ve stanoveném počtu (nedokončení závodu celé 

hlídky – např. když člen hlídky vzdá nebo se zraní a nemůže pokračovat) 

- přijetí nebo poskytnutí nedovolené pomoci v průběhu závodu 

- svévolné porušení značení trati, nebo vybavení stanoviště 

- nedovolená úprava údajů ve startovním lístku 

-  vstup členů hlídky, vedoucích výprav nebo hlídek na trať před 

vlastním startem nebo po  doběhnutí hlídky do cíle v době pokračování 

závodu 

- hrubé a nesportovní chování členů hlídky k ostatním závodníkům nebo 

činovníkům závodu 

- sdělování poznatků z jednotlivých stanovišť hlídce, která má závod ještě 

před sebou 

- použití nedovolených komunikačních a záznamových prostředků (např. 

mobilní telefony, počítače, vysílačky, „taháky„) 

O diskvalifikaci rozhoduje s konečnou platností ředitel závodu s hlavním rozhodčím. 

 

Souhlas s fotografickou dokumentací 

V průběhu závodu bude pořadatel provádět fotografickou dokumentaci (či 
videozáznamy) a vytvořený obrazový materiál může zveřejnit pro reportážní, 
propagační a jiné účely související s činností a posláním ČOS. Přihlášením a účastí 
v závodu dávají všichni účastníci s tímto souhlas. 
 
 
Akce je pořádána za finanční podpory OV ČOS. 

 

Se sokolským NAZDAR a na závodě na viděnou! 

 

 

Tereza Cendelínová  Jakub Čudlý   Petr Mácha 

náčelnice SŽJ    náčelník SŽJ   ředitel závodu 


