Informace ke Svojsíkáči - Liberec 2019
Příjezd
●

●
●
●

Dle uvážení - Vlak má omezenou kapacitu, družiny cestující směrem z Liberce
prosím uveďte vámi vybraný vlak do dokumentu
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I3AkmwOJBZr5G2iXkpx-KdthyVTTpihAMI
YSfuo7ioY/edit#gid=0. Pokud bude spoj již plný jiných družin, raději jeďte jiným.
Nástup v pátek 20:45 na Farské louce
Start závodu 21:00
Stany bude možné stavět až po startu závodu

Konec
●

Rozchod v neděli v 8:30

Družina s sebou
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stan / přístřešek dle zvyklostí - musí stát na louce
vybavení na spaní
vlastní jídlo a pití (pitná voda v místě)
recept a suroviny na bramboračku
kotlík
2 mobily s datovým připojením - úprava: stačí 2 vlastní mobily umožňující se připojit
na wifi a vyhledávat potřebné informace na internetu
bavlněná prádelní šňůra
další vybavení dle uvážení - s ohledem na níže uvedený seznam disciplín
startovné 50 Kč / osobu
peníze na vlak a další dle uvážení
doprovod 15+
slabé lihové fixy - 1 barva na člověka

Disciplíny
1. Stavba stanů
a. ve tmě - doplnění: Stavba stanů proběhne pouze bez přírodního světla,
baterky jsou dovoleny.
b. za 20 minut
c. hodnocení zda stan stojí, je úplně zakolíkován a dobře vypnut
d. test politím
e. ráno kontrola vypnutí stanu a úklidu kolem

f. nutno stavět na louce
g. staví se stany / přístřešky, které družina běžně používá pro táboření
h. pro přístřešky tyče a kolíky možno připravit předem
2. Rozbitý batoh
a. za 10 minut plný počet bodů, každá další minuta ztráta bodů
b. vybranému členu družiny rozebrat všechny věci včetně batohu a zabalit do
svých batohů
c. družina určí 3 členy, jeden z nich bude vylosován
3. Orientace v terénu
a. hledání kontrolních míst v terénu podle mapy
https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=b9e63f42ca0e5a9ea5923
5777ad3adab
b. doplnění: Orientace v terénu bude na základě papírové mapy vytištěné z
mapového serveru na dříve uvedeném odkazu. Odkaz jsme poslali, abyste se
mohli seznámit s použitým značením a případně tyto hezké mapy mohli
použít i při dalších vašich akcích. Nepředpokládáme, že navigace bude v
tomto terénu velkou výhodou, ale v duchu legendy závodu a férového boje
mezi družinami upozorňujeme, že jako na potvoru může v rámci této
disciplíny dojít k vybití baterek vašich zařízení.
4. První pomoc
a. neprozradíme předem
5. Zajištění ubytování v chatě
a. za 20 minut
b. zjištění informací o vybrané chatě z webu
c. telefonát se správcem (max. 3 minuty)
d. zjištění dopravního spojení
e. zjištění ceny dopravy a ubytování
f. zjištění potřebného vybavení a dalších informací pro ubytování družiny
g. družina využije 2 vlastní mobily - doplnění: abychom předešli nespravedlnosti
v rámci různého datového připojení, poskytneme v místě disciplíny wifi.
Družinám tedy stačí 2 vlastní mobily umožňující se připojit na wifi a
vyhledávat potřebné informace na internetu
h. souběžně možnost získat body navíc za měření vzdáleností v mapě 1:50
(např. nejkratší cesta z Ještědu do kostela po turistické značce)
i. doplnění: Budete zajišťovat konkrétní zadanou chatu a garantujeme vám, že ji
nikdo nezná.
6. Rozdělání ohně
a. za 20 minut
b. z polínka ležícího v potoce
7. Příprava a zahlazení ohniště
a. bezpečně na louce, na konci zahlazené, prolité, bez ohořelé trávy
8. Vaření bramboračky
a. dle vlastního receptu
b. z vlastních ingrediencí
c. za 60 minut

d. hodnocení
i.
je to polívka?
ii.
je to bramboračka?
iii.
je to dobré?
9. Stavba nouzového přístřešku
a. družina postaví jednomužný nouzový přístřešek z
i.
obyčejný pevnější igelit (bez ok)
ii.
prádelní šňůra
iii.
doplnění: šňůru berte vlastní, igelit dostanete a budeme rádi za méně
destruktivní metody použití
b. za 20 minut
c. v lese
d. družina si přinese vlastní šňůru a vybavení dle uvážení
e. hodnocení
i.
maximum bodů a pevný a důvěryhodný přístřešek a vhodné místo
10. Pozorování, všímavost a usuzování
a. bodu družinu, která během závodu vnímala své okolí a dokáže z toho vyvodit
závěry
b. více neprozradíme předem
11. Včasný návrat a dodržení časů
a. časy začátku vybraných disciplín jsou pevně dány, pozdním příchodem
družina ztrácí čas k plnění disciplíny případně body
12. Sbalení tábořiště
a. za 20 minut
b. hodnocení za celou družinu, jeden nemá = nikdo nemá
i.
batohy úplně zabalené, nic v ruce
ii.
estetika (utažení, symetrie)
iii.
funkčnost (nereachtá, sedí na člověku)
iv.
žádný nepořádek na místě (ani nejmenší)
13. Disciplína tajná

