ZÁVOD SKAUTSKÝCH HLÍDEK
Dolní Dobrouč, sobota 14. října 2017
CO
Skautské středisko Dolní Dobrouč vás zve na 28. ročník tradičního Závodu
skautských hlídek.

KDY
Závod se uskuteční v sobotu 14. 10. 2017 v jídelně v areálu firmy SILYBA
a.s v Dolní Dobrouči.
Nahlášení hlídek chystajících se na závod: Do 8. 10. 2017!! (včetně)

PRO KOHO
Závod je určen pro tříčlenné hlídky v jedné společné kategorii chlapců
i dívek. Spodní věková hranice neomezena, horní věková hranice je 15 let
včetně ke dni závodu (15letí ještě mohou závodit). Součet věků členů
hlídky chlapecké a smíšené převážně chlapecké nesmí přesáhnout 38 let a
součet věků jednotlivých členů hlídky dívčí a smíšené převážně dívčí nesmí
překročit 40 let.
Závodu se také mohou zúčastnit také tříčlenné hlídky nesplňující některou z
výše uvedených podmínek (např. hlídky vedoucích či R&R). Tyto hlídky
budou hodnoceny ve zvláštní kategorii a nejlepší bude oddměněna malou
cenou.

O ZÁVODU
Na co se připravit
Pomoc potřebnému, odhady, příroda, stavba, práce s mapou, orientace
v terénu, práce s provazem, střelba ze vzduchovky, kimovka, předání
zprávy, logické uvažování, zručnost a další záludné úkoly.
Délka tratě cca 4-7 km.

Startovné + co je v ceně
Startovné 120Kč za hlídku se platí při registraci na místě. Ceny obdrží první
až pátá hlídka, účastnický diplom bude pro všechny. Každá hlídka obdrží
3 stravenky na guláš, k dispozici bude teplý čaj a bude možnost zakoupit
drobné občerstvení (pití, cukrovinky).
Jídlo pro doprovod je možné objednat za cenu 40Kč/osoba spolu s přihláškou
hlídky a spolu se startovným zaplatit při registraci hlídky na místě.

Povinné vybavení k závodu



hlídka – sekera, buzola,
jednotlivci – KPZ, psací potřeby, nůž, sportovní oděv pro závod dle
počasí, ešus + lžíce

Časový harmonogram
7.30 - 8.30
8.40
8.50
9.15
15.00
16.00

registrace hlídek: v přízemí jídelny Silyba a.s.
zahájení, nástup
přesun ke startu (do 0,5 km)
start první hlídky
předpokládané ukončení závodu
nástup, vyhodnocení

CHCI PŘIHLÁSIT HLÍDKU, POTŘEBUJI INFORMACE
Kontaktuj Fandu Kristla, a to buď telefonicky na mobil: 778 264 351, nebo
mailem na adresu: fandakristl@seznam.cz

KUDY K MÍSTU KONÁNÍ
Areál firmy SILYBA a.s. se nachází přibližně 1km jižně od centra obce po
cestě k Horákově kapli. Přesná pozice je na přiložené mapě
(https://mapy.cz/s/21M2d)
Auta, kterými je možno přijet, lze zaparkovat přímo v areálu firmy SILYBA
a.s.

Odkaz na mapu:
https://mapy.cz/s/21M2d

GPS:
N 49°59.18108', E 16°29.68830'

