
ZÁVOD SKAUTSKÝCH
HLÍDEK
Dolní Dobrouč, sobota 15. října 2022

CO
Skautské středisko Dolní Dobrouč vás zve na 32. ročník tradičního Závodu skautských hlídek.

KDY A KDE

Závod se uskuteční v sobotu 15. 10. 2022 v Dolní Dobrouči se zázemím v šermířské chatě.
Nahlášení hlídek chystajících se na závod: Do 6. 10. 2022! (včetně)

PRO KOHO

Závod je určen pro tříčlenné hlídky v jedné společné kategorii chlapců a dívek. Spodní věková
hranice je neomezena, horní věková hranice je 15 let včetně ke dni závodu (15 letí ještě mohou
závodit). Součet věků členů hlídky nesmí přesáhnout 38 let.

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 se bude pohybovat v rozmezí 5-8 km (bloudění nepočítáno).

Startovné
Startovné 50 Kč za hlídku se platí při registraci na místě. Ceny obdrží první až pátá hlídka.

Stravování
Pouze při včasném nahlášení hlídky je možné objednat libovolný počet obědů pro členy hlídky a
doprovody. Obědy v podobě guláše jsou za jednotnou cenu 50 Kč. Při registraci po zaplacení
obdržíte objednaný počet stravenek. Po celý den bude k dispozici teplý čaj. Bude také možnost
zakoupit si drobné občerstvení (pití, cukrovinky).

Časový harmonogram
7:30 - 8:30 registrace hlídek
8:40 zahájení, nástup
15:30 předpokládané ukončení závodu
16:30 předpokládaný čas nástupu a vyhodnocení

S sebou
● sportovní oděv pro závod dle počasí, ešus + lžíce
● skautský šátek s turbánkem na nástupy

Povinné vybavení k závodu
● hlídka – sekera, buzola,
● jednotlivci – KPZ, psací potřeby, nůž

CHCI PŘIHLÁSIT HLÍDKU, DALŠÍ INFORMACE

Přihlašování hlídek, objednávání obědů a získání dalších informací je možné na
mailu: zsh@skaut.cz nebo v případě potřeby na mobilním čísle: 733 481 037

mailto:zsh@skaut.cz


Přihlášením účastníci souhlasí s pořízením jejich fotografií, které mohou být použity k
propagaci akce.

Pokud plánujete na místo konání dorazit autem, uveďte to prosím při přihlašování.

Pokud jste z daleka a hodilo by se vám zařídit přespání před nebo po závodě, neváhejte nás také
kontaktovat. Pokusíme se společně najít vhodné řešení.

KUDY K MÍSTU KONÁNÍ

Letošní základna, šermířská chata, se nachází na Šejvě nedaleko vlakového nádraží Dolní
Dobrouč. Přesná pozice je na mapě: https://mapy.cz/s/rocedetora

https://mapy.cz/s/rocedetora

