
 

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
Pozvánka na přebor župy Slovácké

Pořadel:   T.J. Sokol Bzenec, oddíl Pobytu v přírodě - Sefoga

Datum konání:  3. 4. 2022

Místo:    Lesní školka Petrklíč, Bzenec  
    (za vlakovým nádražím k lesu, směr firma DEKRO, kolem psího cvičiště, 
    cca 10 minut chůze od vlakového nádraží, lze dojet autem až k lesu)
    http://www.spolek-petrklic.cz/kontakty
    V případě vytrvalého deště se budou závody konat v tělocvičnách a klubovnách  
    sokolovny Bzenec.

Kategorie:   Předškolní děti děti, které navštěvují MŠ 
    Mladší žactvo I. rok narození 2013 – 2015 
    Mladší žactvo II. rok narození 2011 – 2012 
    Starší žactvo III. rok narození 2008 – 2010
    Dorost IV.  rok narození 2005 – 2007 
    

Program:   Prezence      8:15 – 8:45
    Zahájení závodu, seznámení s tratí a úkoly   8:45
    Předpokládaný start závodu    9:00
    Zpracování a vyhodnocení výsledků   
    Vyhlášení výsledků a ukončení závodu

 (Čas ukončení závodu záleží na počtu přihlášených hlídek,  
předpokládáme mezi 12 – 14 hodinou)  

      
Jízdné a strava:  Jízdné si hradí každý sám, strava vlastní. V případě, že se bude přebor konat  
    venku, bude k dispozici ohniště a vidlice na opékání.  

Výstroj:   Oblečení a obuv vhodná do lesa, v případě nepříznivého počasí obuv do   
    tělocvičny, každá hlídka bude mít svoje psací potřeby.  

Prosíme o nahlášení hlídek nejpozději do čtvrtka 31. 3. na e-mail jarka.miskar@gmail.com., tel.: 602 696 832.

         Těšíme se na vaši účast, NAZDAR!
          
         Ondřej Miškar
         náčelník, T. J. Sokol Bzenec
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ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
Blížší informace k disciplínám ZZZ ve Bzenci 2022

U kategorií I. - IV. závodí tříčlenné (lze i dvoučlenné) hlídky chlapecké, dívčí nebo smíšené.  
Hlídka je do kategorie zařazena podle nejstaršího člena hlídky. (V rámci kategorie jsou hodnoceny hlídky 
dohromady bez ohledu, zda jde o hlídku chlapeckou, dívčí či smíšenou -  vycházíme z pravidel ZZZ pořádaných 
ČOS, taktéž věkové kategorie jsou upraveny dle přeboru ČOS). 

U kategorie předškolní děti s účastní dvoučlenné hlídky (dítě a doprovod).  

Trať vede bzeneckým lesem, začíná a končí v areálu lesní školky.
Kategorie I., II – délka trasy cca 1,5 km
Kategorie III., IV. - délka trasy cca 3 km

Předškolní děti budou mít krátkou trasu v okolí školky, disciplíny upraveny, aby s doprovodem lehce zvládly. 

DISCIPLíNy KATEgOrIE
rozdělávání ohně všichni 

I., II. z připraveného dřeva, III., IV. si dřevo připraví
Uzly 
ambulák, lodní smyčka - uvázat na strom III., IV.
zavázat botu (připravenou) I., II.
Lanová dráha všichni
Lanový žebřík I., II.
Šplh na laně III., IV.
Hod na cíl všichni
Plazení všichni
Byliny, dřeviny, zvířata, ptáci všichni
Mapové značky III., IV.
Zálesácká dovednost - sekání dřeva všichni
První pomoc všichni
Historie Sokola všichni
Místopis (hrady, zámky, zajímavosti) všichni
Odhad vzdálenosti všichni
Souhvězdí III., IV.
Morseovka III., IV.
Týmová  spolupráce všichni
Orientace mapy III., IV.

Při vědomostních disciplínách budeme vycházet z učiva ZŠ (prvouka, vlastivěda, přírodověda).

 

ZÁLESÁCKÝ ZÁVOD ZDATNOSTI
Pozvánka na přebor župy Slovácké

Pořadel:   T.J. Sokol Bzenec, oddíl Pobytu v přírodě - Sefoga

Datum konání:  3. 4. 2022

Místo:    Lesní školka Petrklíč, Bzenec  
    (za vlakovým nádražím k lesu, směr firma DEKRO, kolem psího cvičiště, 
    cca 10 minut chůze od vlakového nádraží, lze dojet autem až k lesu)
    http://www.spolek-petrklic.cz/kontakty
    V případě vytrvalého deště se budou závody konat v tělocvičnách a klubovnách  
    sokolovny Bzenec.

Kategorie:   Předškolní děti děti, které navštěvují MŠ 
    Mladší žactvo I. rok narození 2013 – 2015 
    Mladší žactvo II. rok narození 2011 – 2012 
    Starší žactvo III. rok narození 2008 – 2010
    Dorost IV.  rok narození 2005 – 2007 
    

Program:   Prezence      8:15 – 8:45
    Zahájení závodu, seznámení s tratí a úkoly   8:45
    Předpokládaný start závodu    9:00
    Zpracování a vyhodnocení výsledků   
    Vyhlášení výsledků a ukončení závodu

 (Čas ukončení závodu záleží na počtu přihlášených hlídek,  
předpokládáme mezi 12 – 14 hodinou)  

      
Jízdné a strava:  Jízdné si hradí každý sám, strava vlastní. V případě, že se bude přebor konat  
    venku, bude k dispozici ohniště a vidlice na opékání.  

Výstroj:   Oblečení a obuv vhodná do lesa, v případě nepříznivého počasí obuv do   
    tělocvičny, každá hlídka bude mít svoje psací potřeby.  

Prosíme o nahlášení hlídek nejpozději do čtvrtka 31. 3. na e-mail jarka.miskar@gmail.com., tel.: 602 696 832.

         Těšíme se na vaši účast, NAZDAR!
          
         Ondřej Miškar
         náčelník, T. J. Sokol Bzenec


