Informace pro účastníky ZVAS – základní kolo pořádané ORJ Praha 2, Klánovice, 26. 4. 2014
Doprava, sraz, zahájení, konec atd.
Doporučujeme použít vlak OS 9317:

Praha, Masarykovo nádraží 8,15
Praha Libeň 8,21
Praha Kyje 8,24
Klánovice 8,35
K místu závodu ( Základní škola Klánovice, Slavětínská 200 - podrobnosti viz stránky
závodu) je to potom cca 800 m směrem na Šestajovice. Sraz bude v prostoru školního dvora,
zahajovací nástup předpokládáme v 9,00.
Na zahajovací a závěrečný nástup všichni účastníci nastoupí ve skautském kroji. Pokud na
závěrečný nástup proniknou některé postavy za Starých pověstí českých, může se stát, že nebudou
míti na sobě skautský kroj, alebrž dobové oblečení.
Na trať se mohou členové závodících hlídek obléci jak chtějí, není požadováno, aby běželi ve
skautském kroji či nějakém stylovém nebo jednotném oblečení.
Zakončení závodu po vyhlášení výsledků předpokládáme v 16,00.
Poznámka pro rozhodčí:
Rozhodčí přijdou na místo srazu o 1 hodinu dříve, tedy před 8,00. Doporučujeme jim použít vlak,
který jede z Praha, Masarykovo nádraží v 7,15. Pro rozhodčí platí veškeré další informace v míře,
kterou je inteligentní rozhodčí schopen rozeznat.
Vybavení hlídky
1 mísa (nejlépe plastová) - objem asi 2litry, 2 krájecí nože, 2 malá prkýnka, otvírák na konzervy
Každý závodník: nůž na mazání a lžíce. Tyto věci si dejte do igelitové tašky nebo nějakého jiného
vhodného obalu. Doporučujeme, abyste si tašku (obal) označili. Věci si odložíte na startu a
poběžíte bez nich. V pravou chvíli vám je Přemysl předá, abyste je mohli použít.
S sebou na trať - nějaké tužky, propisovačky - zkrátka aby závodníci mohli případně psát.
Dále: fixy pastelky, tužky, guma na gumování atd. - potřeby na psaní a kreslení – nebudou použity
v závodě, můžete je nechat v prostoru před startem - tyto věci budou využity mimo čas, kdy bude
hlídka na trati.
Pokud bude hodně špatné počasí, budeme ve 2 třídách základní školy. Proto ať si každý vezme
nějaké přezutí do třídy vhodné. V botách tam nikoho nepustíme, byla to podmínka, bez které
bychom možnost využít ty třídy neměli.
Přihlášky
Předpokládáme, že podle Pravidel ZVAS (bod 18) jste všichni podali přihlášku pomocí www
stránek závodu. Nicméně podle bodu 82 máte nejpozději při registraci do Základního kola
odevzdat řádně vyplněnou přihlášku. Tento bod Pravidel nám ze štábu ZVAS vysvětlili a my se
podle něj zařídíme. Vaše přihlášky vytiskneme a přineseme na start. Vy je vytisknout nemůžete –
může to udělat pouze administrátor okresu.
Pokud budete potřebovat udělat nějakou změnu, uděláme ji do této vytištěné přihlášky tužkou při
registraci a na stránkách závodu to vyřešíme později.
Údaje, které jste zadali na www stránky závodu při přihlašování hlídky (členové hlídek, náhradníci
atd.) bude pravděpodobně možné měnit těsně před startem (bude k dispozici technika, která to
umožní). Nemůžeme však na 100 % zajistit, že technika neselže a poštovního holuba, pokud víme,
štáb ZVAS nepřiděluje. Krom toho to nebude nutné – viz výše.
Trasa závodu
Bude bezpečná, přehledná, po cestičkách jasně značených. Z toho důvodu nebudou hlídky
doprovázeny žádným Doprovodem (body 72 – 74 Pravidel ZVAS)

Bodování disciplin
Všechny discipliny budou bodovány 0 – 10 bodů s výjimkou Znalosti 1. pomoci, která bude
bodována 0 – 15 bodů. Rozhodčí jednotlivých disciplin mohou do bodování zahrnout i chování
hlídky (viz Pravidla ZVAS, bod 96).
Čas na trati bude bodován 0 – 10 bodů, přičemž 10 bodů dostane každá hlídka, která absolvuje
závod v čase (s odečteným časem případných prostojů na kontrolách) do 150 minut. Za každých
započatých 5 minut nad limit bude z těchto 10 bodů odečten 1 bod.
Příchod hlídky na kontrolu a odchod
Předpokládáme, že hlídka se při příchodu na kontrolu seřadí a šestník, šestnice či člen hlídky toho
schopný osloví nějak vhodně toho rozhodčího, který se jim bude věnovat a oznámí, že hlídka číslo
to a to nebo šestka ta a ta přišla na kontrolu. Nepožadujeme odříkání žádného předepsaného textu,
jde jenom o jakési zklidnění hlídky před plněním discipliny a představení se rozhodčím. Při
odchodu se hlídka zachová podobně. Forma a dokonalost příchodu a odchodu nebude nijak zvlášť
hodnocena (pokud nebude opravdu katastrofální a rozhodčí ji nezapočítají jako špatné chování na
kontrole). Vysvětlete svým členům, že jde o to, jakým zapůsobí dojmem a jaký za sebou zanechají
dojem. (Poznámka velitele závodu: o to jde přece v životě často.)
Postup do krajského kola
Přihlášených je zatím 11 hlídek vlčat a 6 hlídek světlušek. Pokud se hlídky v tomto počtu skutečně
zúčastní, budou postupovat do krajského (pražského) kola 3 hlídky vlčat a 2 hlídky světlušek (viz
pravidla ZVAS, bod 46, Klíč 3, standardní)
Doprovodný program:
V průběhu závodu bude pro hlídky, které nejsou zrovna na trati, organizován turnaj ve speciální
přehazované, který zorganizuje středisko Bratří Mašínů. Podrobnější informace dostanete na
zahajovacím nástupu. Inspirujte své hlídky / šestky, aby se turnaje zúčastnily.
Občerstvení
Pro členy závodících hlídek, jejich doprovod i pro všechny rozhodčí bude připraveno občerstvení.
Nejspíše chutný párek s příslušenstvím, čaj a sušenka. Toto občerstvení mívalo vždy velký úspěch
a doufám, že tomu nebude jinak ani letos.
Účastnický poplatek
Bude se vybírat při registraci a činí 30,- Kč. Většina této částky bude využita na občerstvení. Bude
se vybírat od všech osob na ZVAS zúčastněných (závodníci, nezávodící členové, doprovod,
rozhodčí).
Pokud budete potřebovat, vystavíme vám Příjmový doklad.
Těší se na vás pořadatelé a hlavně nezapomeňte:

Kdo se bojí, nesmí s Bivojem do lesa.
My se nebojíme. A vy?
Pavouk, Vašek, Veverka a Matěj
pořadatelé závodu

