
Pokyny   pro   závodníky   

Do   6.   třídy   (bez   mapy)   

● Po   registraci   nebo   vyzvednu�   startovního   balíčku   pro   online   registrované   a    po   

přečtení   těchto   instrukcí    můžete   startovat   –   dveře   u   WC.   

● Hlídka   kategorie   Rodiče   s   dětmi   může   být   odstartována   společně   s hlídkou   jiné   

kategorie.   Tzn.,   že   nemusíte   čekat   ve   frontě   na   start,   můžete   předběhnout!   

● Trasa   závodu   je   značena   červenými   fáborky.   

● Závodní   čip   (součást   startovního   balíčku)   si   před   startem   pevně   připevněte   na   

prst.   Čip   v   průběhu   závodu   nesundávejte.   Předejdete   �m   jeho   ztrátě.     

● Po   startu   je   vaším   úkolem   proběhnout   trať   v naznačeném   směru   a   splnit   postupně   

dané   úkoly   1,2,3,4,5,6,7,8.   

● Před   plněním   úkolu   vložte   a   následně   vyndejte   svůj   čip   do/z   krabičky   na   

kontrole.   Zvukový   a   světelný   signál   vás   ujis�,   že   jste   to   provedli   správně.   Pokud   

na   kontrole   čekáte,   pípněte   si   znovu   před   řešením   úlohy.   (čas   vám   v cíli   

odečteme).   Po   splnění   kontroly   nikdy   nepípejte!   

● Na   kontrole   řezání   polínka   musíte   přinést   poleno   do   cíle   a   rozš�pnout!   Pokud   

polínko   ztra�te,   tak   se   kontrola   nepočítá   za   splněnou!   

● Celkové   vyhodnocení   závodu   bude   dle   počtu   absolvovaných   kontrol   –   při   

stejném   počtu   rozhoduje   čas.   

● Čip   odevzdejte   na   stolek   v   cíli   

● Po   navrácení   startovního   čísla   do   stánku   s   jídlem   dostanete   výměnou   něco   na   zub.   

● Konec   závodu   v   13:30.    Kdo   se   nes�hne   vrá�t   zpět   do   cíle,   bude   diskvalifikován.   

● Do   sokolovny   se   vraťte   hlavním   vchodem   a   nezapomeňte   se   přezout.   

● Legendární   čaj   je   k dispozici   pro   všechny   účastníky   zdarma   a   v jakémkoliv   

množství.   

● Čekání   na   výsledky   si   můžete   zkrá�t   libovolně,   avšak   prosím   neničte   zařízení   

sokolovny   a   respektujte   epidemiologická   opatření.     

● Vyhlášení   výsledků   kolem   14:00   nebo   po   doběhnu�   všech   závodníků.     

● Můžete   se   těšit   na   diplomy   pro   1.   -   5.   místo   +   drobné   ceny.   

● Budeme   vděční   za   každou   připomínku   vedoucí   ke   zlepšení   a   zatrak�vnění   závodu.   



Pokyny   pro   závodníky   

Od   7.   třídy   (s   mapou)   

● Po   registraci   nebo   vyzvednu�   startovního   balíčku   pro   online   registrované   a    po   

přečtení   těchto   instrukcí    můžete   startovat   –   dveře   u   WC.   

● Na   start   si   nezapomeňte   s sebou   vzít:     

čip,   tužku   nebo   propisku,   mapu   ve   fólii,   buzolu   a   odhodlání.   

● Mapu   mějte   pečlivě   uschovanou   v uzavřené   kapse   nebo   ve   fólii.     

● Závodní   čip   si   před   startem   pevně   připevněte   na   prst.   Čip   v   průběhu   závodu   

nesundávejte.   Předejdete   �m   jeho   ztrátě.     

● Po   startu   je   vaším   úkolem   co   nejrychleji   proběhnout   všechny   kontroly   1-12   

(trasa   i   pořadí   kontrol   je   libovolné   –   od   toho   je   ta   mapa).     

● Před   plněním   úkolu   vložte   a   následně   vyndejte   svůj   čip   do/z   krabičky   na   

kontrole.   Zvukový   a   světelný   signál   vás   ujis�,   že   jste   to   provedli   správně.   Pokud   

na   kontrole   čekáte,   pípněte   si   znovu   před   řešením   úlohy.   (čas   vám   v cíli   

odečteme).   Po   splnění   kontroly   nikdy   nepípejte!   

● Na   kontrole   řezání   polínka   musíte   přinést   poleno   až   do   cíle   a   rozš�pnout!   Pokud   

polínko   ztra�te,   tak   se   kontrola   nepočítá   za   splněnou!   

● Celkové   vyhodnocení   závodu   bude   dle   počtu   absolvovaných   kontrol   –   při   

stejném   počtu   rozhoduje   čas.   

● Čip   odevzdejte   na   stolek   v   cíli   

● Po   navrácení   startovního   čísla   do   stánku   s   jídlem   dostanete   výměnou   něco   na   zub.   

● Konec   závodu   v   13:30.    Kdo   se   nes�hne   vrá�t   zpět   do   cíle,   bude   diskvalifikován.   

● Do   sokolovny   se   vraťte   hlavním   vchodem   a   nezapomeňte   se   přezout.   

● Legendární   čaj   je   k dispozici   pro   všechny   účastníky   zdarma   a   v jakémkoliv   

množství.   

● Čekání   na   výsledky   si   můžete   zkrá�t   libovolně,   avšak   prosím   neničte   zařízení   

sokolovny   a   respektujte   epidemiologická   opatření.     

● Vyhlášení   výsledků   kolem   14:00   nebo   po   doběhnu�   všech   závodníků.     

● Můžete   se   těšit   na   diplomy   pro   1.   -   5.   místo   +   drobné   ceny.   

● Budeme   vděční   za   každou   připomínku   vedoucí   ke   zlepšení   a   zatrak�vnění   závodu.   



Pravidla   pro�   šíření   nemoci   Covid-19   

Neobejdeme   se   bez   opatření   pro�   šíření   nemoci   Covid-19.   Sami   cí�me   odpovědnost   

za   průběh   akce   a   c�me   pravidla,   která   nám   nastavuje   vláda.   Žádáme   Vás   o   stejný   

přístup.   Respektujte   prosím   následující   pravidla:   

  

1. Dě�   od   12   do   17   let   by   měly   být   a)   očkované,   b)   prodělali   v   posledních   180   

dnech   Covid-19   nebo   c)   mají   nega�vní   PCR   test,   který   není   starší   72   hodin.   

2. Dospělí   (tzn.   18+)   musí   být   a)   očkovaní   ,   b)   prokazatelně   prodělali   v   posledních   

180   dnech   Covid-19   nebo   c)   mají   zákonem   specifikovaný   důvod   k   prokázání   

bezinfekčnos�   pomocí   testu.    U   vstupu   do   sokolovny   budeme   všem   dospělým   

kontrolovat   cer�fikáty   pomocí   čtečky   QR   kódů.   Bez   platného   cer�fikátu   

nebudete   vpuštěni   dovnitř   a   nebudete   se   moci   závodu   účastnit.   

3. Po   všech   účastnících   (kromě   dě�,   které   doposud   nezahájili   povinnou   školní   

docházku   a   dalším   zákonem   specifikovaným)   budeme   vyžadovat    nošení   roušky   

nebo   respirátoru   ve   vnitřních   prostorách   sokolovny .   

4. Zákaz   konzumace   vlastních   i   koupených   pokrmů   ve   vnitřních   prostorách   

sokolovny .   Stánek   s   čajem   a   drobným   občerstvením   bude   venku,   kam   

připravíme   posezení   pro   konzumaci   vlastních   a   koupených   pokrmů.   

5. Doporučujeme   se   registrovat   online.   

6. Pravidla   závodu   nebudeme   před   startem   se   všemi   procházet.   Budou   dostupné   

online   (doplním   odkaz)   a   vy�štěné   v   sokolovně.   

7. Ve   frontě   na   registraci,   start   a   občerstvení   jednotlivé   dvojice   mezi   sebou   

udržují   rozestupy.   O   dodržování   pravidel   vás   prosíme   i   během   vyhlášení.   

  

  

Poznámka:   Ve   venkovních   prostorách   roušku/respirátor   nosit   nemusíte.   Na   startu   ji   

odložte   jakmile   odběhne   předešlá   dvojice.   

  


