POKYNY NA KRAJSKÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU
JIZERSKÉ HORY 2019
KDY: sobota 25. a neděle 26. května 2019
KDE: Oldřichov v Hájích (start závodu);
louka Vrbovna - nedaleko Farské louky (tábořiště)
SRAZ: na vlakovém nádraží v Oldřichově v Hájích
v 8:48 (pro hlídky z menší vzdálenosti - bude upřesněno dle postupujících hlídek),
v 9:48 (pro hlídky z větší vzdálenosti - bude upřesněno dle postupujících hlídek)
předpokládáme příjezd všech hlídek vlakem od Liberce (ve výše uvedený správný
čas
) s kompletním vybavením bez doprovodného vozidla
KDO: postupující ze základních kol
TÉMA ZÁVODU: “Toulky přírodou a historií Jizerských hor”
PREZENTACE:
v místě startu; při prezentaci potvrdí každá hlídka číslo kontaktního mobilu;
účastnický poplatek nevybíráme
bezprostředně po příjezdu vlaku začne vlastní závod
ZAŘAZENÉ MODULY:
„závod“, přežití“, „brány“ a „zpětná vazba“
NOCLEH:
táboření proběhne na louce v rámci modulu „přežití“ (hlídka přenocuje na louce pod
stany či přístřechy, které si sama přinese a postaví - bude se hodnotit, jestli se
všichni členové hlídky mohou pohodlně a bezpečně vyspat)
sobotní večeři uvaří hlídka na vlastním ohništi ve vlastních nádobách; povinné
zadání: polévka, těstoviny s masovou přílohou (bude se hodnotit kvalita pokrmu
a vydatnost, aby se navečeřeli všichni členové hlídky)
všechno jídlo si zajišťuje hlídka samostatně; na tábořišti bude zajištěna pořadatelem
pouze pitná voda ze studny
KONEC:
oficiální vyhlášení výsledků a zakončení proběhne na louce Vrbovně;
samostatný odchod z tábořiště bude v cca 12:00
(odjezd vlaků z Raspenavy je v 12:58 nebo 13:58)
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VYBAVENÍ HLÍDEK:
-

2 menší batohy (doporučujeme)

-

turistická mapa Jizerských hor (doporučujeme 1:25 000)

-

funkční mobil

-

stany pro celou hlídku i doprovod

-

vybavená lékárnička

-

výzbroj + potraviny na vaření (viz výše)

-

2 buzoly

VYBAVENÍ JEDNOTLIVCŮ:
-

kroj / skautské triko / oblečení dle oddílových zvyklostí na společné vyhlášení +
oblečení na trať závodu + oblečení do deště

-

jídlo a pití (voda bude v místě noclehu): večeři si uvaří závodníci během závodu;
ostatní jídlo dle dohody hlídky z vlastních zásob

-

láhev s pitím na cestu

-

lžíce a hrnek

-

karimatka a spacák

-

baterka nebo čelovka

-

KPZ, nůž, tužka, zápisník (blok), uzlovačka (min. 1,5 m)

-

osobní léky

Hlídka musí být připravena na jakékoli počasí na trati.
Každá hlídka si zajistí doprovod, který absolvuje celou trasu a stanování společně
s hlídkou. Doprovod může být během víkendu požádán o součinnost s organizátory.
Je možné, že sobotní večer budou mít některé hlídky volnější a mohou si připravit
jednoduchý program pro ostatní. Vše záleží na čase, chuti a počasí ☺
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ZÁKRES TÁBOŘIŠTĚ:
Příjezdová cesta pro případ potřeby:
Cesta od Raspenavy (v mapce značenou černými puntíky): V Luhu (na silnici z Raspenavy
do Hejnic) minete po levé straně restauraci „Myslivecké zátiší“ (v mapce označeno
červeným „x“) a vydáte se první cestou doprava přes řeku Smědou. Za mostem hned
doleva a na první křižovatce opět doprava a vyjedete po asfaltce mezi louky. Na křižovatce
(vlevo stojí velký dům a přes cestu je rybník „Netík“) se vydáte po zpevněné písečné cestě
vpravo a stále sledujete stejnou cestu až za druhý mostek přes potok (zde je velká
křižovatka čtyř cest a po levé straně je kříž), kde se vydáte doleva (za křižovatkou nad
mostkem je lesácká závora) a v následující pravotočivé zatáčce sjedete vlevo na tábořiště.
Žlutými puntíky vyznačenou zpevněnou cestu nemáme povolenou pro využití k dopravě
na tábořiště.
Lesácké závory jsou v mapce zakresleny červenou čárkou přes cestu.

Těší se na Vás pořadatelé krajského kola SZ v Jizerských horách.
Karel Opočenský – Bobr

Petr Karmazín – Baghéra

777 579 527

606 406 728

velitel závodu

hlavní rozhodčí
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