ČAJOVÁ PLAVBA A SVOJSÍKŮV ZÁVOD
SE V ROCE 2013 SPOJÍ V JEDNO
DOBRODRUŽSTVÍ
Milí dobrodruzi,
rozhodli jste se účastnit Čajové plavby, která je letos zároveň základním kolem Svojsíkova
závodu. Pořadatel závodu, přístav Vodních skautů Žlutá ponorka Třebíč, pro Vás připravil
dobrodružství, při kterém změříte síly s ostatními při plnění mnoha úkolů. V tomto dopise bychom
Vás rádi informovali o průběhu závodu, základních pravidlech a v neposlední řadě Vám zadáme
úkoly. Ano čtete naprosto správně! Ještě dříve, než přijedete závodit můžete, získat první body
za splněné úkoly.

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Termín konání:
Lokalita:
Web:
Kontakt:

4. 5. 2013
Dalešická přehrada, zátoka Lavičky
www.zlutaponorka.com/svojsikac
cuzl@centrum.cz, 777 024 750

Kategorie:
1. Vlčata a světlušky (nepostupová kategorie pro Svojsíkův závod)
2. Skauti a skautky (postupová kategorie pro Svojsíkův závod je při splnění požadavků: v
čele družiny stojí rádce, kterému smí být nejvíce 16 let ke dni 1. září 2013, ostatním
členům družiny smí být nejvíce 15 let ke dni 1. září 2013)
3. Roveři a rangers (nepostupová kategorie pro Svojsíkův závod)
Harmonogram závodu:
9:00 – 9:30 prezentace závodních posádek
9:30
výklad pravidel
10:15
START ZÁVODU
16:15
KONEC ZÁVODU
16:45
zpětná vazba pro kormidelníky, rádce družin a vedení oddílů
17:15
vyhlášení výsledků
Na místo závodu se můžete dostavit již v pátek 3. 5. po 17hod a můžete zůstat až do neděle 5.

5. do 12hod. Přespání je tedy možné od pátku do neděle ve vlastních stanech. Pokud nám to
počasí dovolí, bude v pátek i v sobotu večerní opékání buřtů na ohni a hraní na kytary.
Stravování:
Družiny i jejich doprovod se stravují sami, pořadatelé zajistí pouze pitnou vodu. Po skončení
závodu bude pro závodníky i jejich doprovod připraven guláš (přivezte si ešusy a lžíce!).
Startovné je 50 Kč na osobu.

VYBRANÁ PRAVIDLA ZÁVODU
Závod se bude skládat z části Mokré (stanoviště budou na Dalešické přehradě, trať družiny
absolvují na pramicích) a z části Suché (stanoviště budou v lesích okolo zátoky Lavičky, trať
družiny absolvují pěšky).
Družiny světlušek, žabiček, vlčat, skautů a skautek absolvují mokrou část s kormidelníkem
starším 18 let. Předpokládáme, že s každou soutěžní družinou přijede doprovod, který úlohu
kormidelníka zvládne. Mokrá část je připravena tak, aby nebyla příliš náročná na pádlaře ani na
kormidelníky.
Doporučujeme seznámit se s pravidly Svojsíkova závodu, která jsou přístupná na webové
stránce: http://www.skautskezavody.cz/Pravidla_SZ_2013_final.pdf. Dle těchto pravidel
zařazujeme do závodu následující moduly:
1. Modul závod (Mokrá část + Suchá část Čajové plavby),
2. Modul brány (Důležitým pravidlem tohoto modulu je maximální počet bran, kterého se
může družina zúčastnit, a to sice 16. Družina, která se zúčastní více než 16 bran bude
penalizována! Absolvování každé brány nad povolený počet nepřinese družině žádné
body, a navíc budou družině za každou takovou bránu odečteny 4 body.),
3. Modul přežití (Suchá část Čajové plavby),
4. Modul před závodem (Zadání modulu je součástí tohoto dopisu),
5. Modul zpětná vazba (Bude vyhodnocen po skončení Čajové plavby).
Každá družina bude potřebovat: buzolu, lékárničku, hodinky se stopkami, píšťalku, KPZ,
uzlovačku, zápisník a tužku, 2x šátek.
Dále se může každému hodit: pláštěnka, ešus a lžice, boty do vody pro absolvování Morké
části závodu, převlečení.
Pro další informace zavítejte na webové stránky přístavu Žlutá ponorka Třebíč.
Těšíme se na Vás!
Organizační tým Čajové plavby a Svojsíkova závodu 2013

ZADÁNÍ ÚKOLŮ MODULU PŘED ZÁVODEM
Ještě před samotným startem závodu jsme pro Vás připravili možnost získat body za splnění
jednoduchých úkolů. Ale úplně zadarmo to nebude. Pokud se rozhodnete pro plnění modulu před
závodem, můžete do závodu získat až 86 bodů. Vaše plnění úkolů očekáváme zpracované v
elektronické formě a odeslané na email cuzl@centrum.cz do čtrvtka 2. 5. 2013, termín je tedy
dva dny před samotným závodem.

PŘEDSTAVTE NÁM VAŠI SOUTĚŽNÍ DRUŽINU!
Zpracujte nám prezentaci Vaší družiny, popište nám vše do největšího detailu a můžete připojit
také nějaký obrázek. Zajímá nás:
1. Kdo jste?
2. V čem jste dobří?
3. Co jste zažili?
4. Co plánujete na léto?
5. Proč jste Skauti (Skautky, Vlčata, Světlušky, Žabičky)?
6. Kdy vznikl Váš oddíl?
7. Jaké jsou tradiční akce Vašeho oddílu?
8. Co myslíte, že bylo dřív: vejce nebo slepice? A proč si to myslíte?

NAPIŠTĚ NÁM CO VÁS NEJVÍCE BAVÍ!
Sepište nám program Vaší družinové nebo oddílové schůzky. Představte si, že máte na hodinu a
půl zabavit smečku Vlčat a sepište nám podrobný program podle následujícího zadání. Vaše
schůzka musí obsahovat:
1. Pokřik družiny pro zahájeni,
2. pohybovou hru na 5 minut,
3. šifru na 5 minut,
4. povídání o zdravovědě na 15 minut s praktickým nácvikem,
5. bojovou hru na 10 minut,
6. slovní hru na procvičení skautských znalostí,
7. četbu zajímavého příběhu,
8. pohybovou hru na závěr.

PŘIPRAVTE SE NA ZÁVOD!
Odpovězte nám na některá pravidla Čajové plavby a Svojsíkova závodu, která se můžete dočíst
v tomto dopise, nebo na webových stránkách Svojsíkova závodu.
1. Jaký je maximální počet bran, které může jedna družina v závodě absolvovat?
2. Jaký je maximální počet bodů, které může jedna družina v závodě získat?
3. Může se družina během závodu rozdělit?
4. Je při závodu důležitý čas?

5. Co to znamená, když na konci závodu každá družina vyslechne ZPĚTNOU VAZBU?
6. Družiny, které zvítězí v Čajové plavbě mohou postoupit do dalšího prestižního závodu.
Jak se mu v pravidlech říká?
7. Potřebuje družina při absolvování Mokré části závodu nějaký dozor?
8. Kolik členů může mít jedna soutěžní družina?
Pokud správně zpracujete uvedené úkoly můžete získat až 48 bodů. Dalších 38 bodů získáte,
pokud se Vaše družina dostaví na Čajovou plavbu již v pátek 3. 5., vyhledá v lesích
kolem zátoky lavičky vhodné místo na přenocování, postaví si stan a přivolá ke kontrole
některého z hlavních pořadatelů.

