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SOUTĚŽNÍ ŘÁD 

Krajské kolo – královéhradecký kraj – Čeřovka Jičín 

 Soutěží čtyř až šestičlenná družstva v kategorii: 

Nejmladší (neprobíhá) 

Mladší (M) 4. – 6. ročník 

Starší   (S) 7. – 9. ročník 

 

 Kategorie se určuje podle nejvyššího navštěvovaného ročníku. 

 Tato šestičlenná družstva jsou rozdělena na dvě tříčlenné hlídky, jejich výsledek se sčítá. 

 Do krajského kola postoupí 2 vítězná družstva z kategorie M a S ze základního kola. 

 V případě že se ve vašem okrese či vašem dostupném okolí nepořádá základní kolo, můžete 

ho uspořádat sami (třeba jen pro školu) a ozvat se na info@hvezdarnajicin.cz. 

 Je možná účast i více družstev z jednoho kolektivu. Před zahájením stezky však vedoucí musí 

písemně uvést, které dvě hlídky tvoří jedno družstvo.  

 Odpovědnost za nezletilé účastníky na soutěžní stezce, nebo při organizovaném doprovodném 

programu má dospělý doprovod daného družstva, nikoliv organizátor akce.  

 Po příjezdu se družstva nahlásí organizátorům ve skautském srubu (Skautská 1254).  

 Soutěž probíhá formou stezky  

 Soutěžící nesmí na trasu před svým určeným časem!!! 

 Trasa stezky bude vyznačena.  

 Na trase je několik stanovišť s dospělou osobou, kde děti odpovídají na otázky a plní úkoly. 

 Před vyběhnutím na stezku budou vyvěšeny startovní časy, které si musí účastníci hlídat.  

 Po celou dobu bude k dispozici zdravotník.  

o V případě úrazu nahlásit zdravotníkovi ve skautském srubu - 605289512 

 Bez vědomí dospělé osoby, děti nesmějí opustit prostory hřiště (kromě stezky), kde se všichni 

chovají tak, aby se nezranili, ani neponičili zařízení.  

 Dospělí se smí pohybovat libovolně po soutěžní stezce s výjimkou doprovodu svého vlastního 

družstva. (dospělí nesmí jít se svým družstvem) 

 Všichni soutěžící se po celou dobu soutěže chovají čestně a ohleduplně k lidem i přírodě 

kolem sebe. (Zákaz používání mobilních telefonů k hledání odpovědí). 

 Ve volném čase se mohou soutěžící účastnit přírodních dílen na hřišti u srubu, nebo pod 

vedením svých vyučujících navštívit zdejší přírodní zajímavosti (mimo soutěžní trasu), 

doporučujeme: Zebín, Lipovou alej, Valdštejnskou lodžii, Valdštejnovo náměstí 

 Povinným stanovištěm je Práce pro přírodu, kde není možnost využít dataprojektor!!!. 
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