
ZÁVOD SKAUTSKÝCH HLÍDEK
Dolní Dobrouč, sobota 19. října 2019

CO
Skautské středisko Dolní Dobrouč vás zve na jubilejní 30. ročník tradičního
Závodu skautských hlídek.

KDY
Závod se uskuteční v sobotu  19. 10. 2019.  Trať povede stejnou krajinou
jako první ročník před třiceti lety. Zázemí závodu bude v areálu bývalého
koupaliště v Dolní Dobrouči.
Nahlášení hlídek chystajících se na závod: Do 13. 10. 2019!! (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 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 odměněna malou cenou.
Zvláštní  pamětní cenu pak dostanou hlídky, které se závodu zúčastní  ve
stejném složení jako některého z předchozích ročníků.

O ZÁVODU
Na co se připravit
Odhady, příroda, stavba stanu, 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 150Kč 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 registrace hlídek
8.40 zahájení, nástup
9.15 start první hlídky
15.00 předpokládané ukončení závodu
16.00 – 17:00 předpokládaný čas nástupu a vyhodnocení

CHCI PŘIHLÁSIT HLÍDKU, POTŘEBUJI INFORMACE
Kontaktuj  Kubu Skalického, a to buď telefonicky na mobil:  732341482,
nebo mailem na adresu: skalicky.j@seznam.cz a to do 13.10.2019

KUDY K MÍSTU KONÁNÍ
Areál bývalého koupaliště se nachází v horní části obce. Přesná pozice je na
přiložené mapě (https://mapy.cz/s/cadujefunu ). Odbočka z hlavní silnice
bude v den závodu označena cedulkou. Parkování osobních aut je možné u
areálu koupaliště.

Odkaz na mapu: 

https://mapy.cz/s/cadujefunu

GPS:

49.9859817N, 16.5032506E

https://mapy.cz/s/cadujefunu
mailto:skalicky.j@seznam.cz
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