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Popis závodu 
Závod o „Zlatý meč“ zřizovatele Mgr. Krysty je koncipován jako soutěž hlídek, které 
reprezentují svou danou školu v systému škol ochrany osob a majetku. Současně se v rámci 
spolupráce se středními školami podobného charakterů zúčastní i další vybrané střední školy. 
V průběhu závodu budou hlídky podrobeny zvýšené fyzické i psychické zátěži. Budou 
prověřeny jejich teoretické znalosti, schopnost zvládat krizové situace, spolupráce ve skupině 
apod. Účast v závodě bude limitována věkem 18 let. Výjimku bude tvořit tým SOŠ 
Želechovice, který bude mít po celou dobu závodu pedagogický doprovod. 

Hlavním cílem závodu je získání „Zlatého meče“. V rámci soutěže se bude hodnotit celkový 
čas, získané body v disciplínách a úkolech, které budou soutěžící plnit na trati závodu. 

Časový harmonogram 
- Příjezd závodníků ve středu 2. 6. 2010 (Den 0) v odpoledních hodinách (do 15 hod) do 

areálu SOŠ OOM Malé Svatoňovice.  

- Start závodu ve čtvrtek (Den 1) v ranních hodinách. 

- Vlastní průběh závodu - pátek (Den 2) 

- Dosažení cíle v sobotu ( Den 3) během dne, podle pozice na startu; vyhodnocení. 

- Odjezd z Malých Svatoňovice v neděli 6. 6. 2010 (Den 4) v dopoledních hodinách. 

Soutěžící 
Každá škola vyšle do soutěže hlídku složenou ze 4 žáků řádného denního studia třetího 
ročníku. Všichni soutěžící musí být v den závodu plnoletí a musí být fyzicky i psychicky 
řádně připraveni. V každém týmu budou zařazeny minimálně dvě dívky. Tým nahlásí při 
prezenci jméno kapitána.  

Předpoklady pro soutěžící: 

- výborná fyzická a psychická připravenost, 

- znalost topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou, 

- obecné znalosti na úrovni třetího ročního střední školy, 

- bazální znalosti střelby (postoj, bezpečná manipulace, chování na střelnici apod.) 

- znalost bivaku ve volné krajině. 

Předpoklady pro pedagogický doprovod: 

- fyzická a psychická připravenost, 

- znalost topografie, orientace v terénu, práce s mapou a buzolou, 

- znalost bivaku ve volné krajině, 

- znalost laické první pomoci. 
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Vedení soutěže 
Hlavní ředitel závodu:   Mgr. Josef Krysta 
Zástupci ředitele závodu:   Mgr. Viktor Brebera, Bc. Martin Karabec 

Pravidla závodu 

Obecná 

- Při každém výběru situace, pořadí a v každém nerozhodném nebo sporném případě 
rozhoduje los. Výherce losu má právo prvního výběru, případně vyhrává konkrétní spor 
apod. 

- Los určí/rozhodne: 
o barvu jednotlivých týmů (trička), 
o startovní pořadí, 
o jakýkoliv spor mezi týmy, 
o pořadí při dosažení stejného počtu bodů a stejného času, 
o a další. 

- Rozhodnutí o námitkách, vyloučení ze závodu apod. vyhlašuje ředitel po dohodě se 
zástupci ředitele závodu. 

- Losování za každý tým provádí kapitán. Pouze kapitán za tým komunikuje s pořadateli 
závodu. 

- V každém týmu jsou zastoupeny minimálně dvě dívky. 
- Všichni soutěžící v den zahájení závodu dosáhnou plnoletosti (tj. 18 let) a jsou studenty 

III. ročníku denního studia škol SOŠ OOM Brno, Plzeň, Malé Svatoňovice, Karviná, 
Ostrava, Želechovice a pozvaných škol. Výjimku tvoří tým SOŠ Želechovice. 

- Každá ze škol vyšle spolu s týmem jednoho zástupce z řad učitelů (pozorovatel), který má 
znalosti v oblasti topografie, orientace v terénu, je zdravotníkem (kurz ČČK), je fyzicky 
zdatný a zdravotně schopný samostatně bivakovat v terénu. 

- Každý tým provádí veškerou činnost společně, pohybuje se v terénu jako celek, vyjma 
pokynů vyplývajících z úkolů v soutěži. 

- Před zahájením závodu pořadatelé provedou kontrolu vybavení. Týmy, které nebudou mít 
předepsané vybavení, nebudou k závodu připuštěni. Rovněž výzbroj, která bude v rozporu 
s pravidly, bude zabavena. 

- Jídlo a pití bude přiděleno pořadatelem. Nikdo nesmí mít své potraviny a nápoje. 
- Tým ukončí hru dosažením cíle po průchodu posledního člena týmu daným cílovým 

prostorem. 

Pro pohyb v terénu 

- Po startu se tým pohybuje v souladu s pokyny pořadatelů a pozorovatelů. Pohyb v terénu 
je dán podle postupových bodů a nesmí být měněn. 

- Pozorovatelé nezasahují do dění a rozhodování ve skupině, vyjma situací kdy: 
- ve skupině propukne onemocnění, které si dle názoru pozorovatele vyžádá 

lékařské ošetření, případně hospitalizaci (vysoké horečky, zvracení, 
dehydratace, otravy apod.), v tomto případě musí celý tým odstoupit ze 
závodu, 

- ve skupině dojde k závažnému poranění, které si dle názoru pozorovatele 
vyžádá lékařské ošetření (zlomeniny, otevřené zlomeniny, tržné a řezné rány 
apod.), v tomto případě musí celý tým odstoupit ze závodu, 
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- dle jeho uvážení vyžaduje situace laickou první pomoc (ošetření drobného 
úrazu). Tým v tomto případě musí strpět časovou ztrátu, ale dále může 
pokračovat v závodě. Úraz ošetří pozorovatel nebo tým sám. 

- Pozorovatelé nesmí týmům poskytovat svou výstroj nebo výzbroj. 
- Pozorovatelé mohou dle uvážení doplnit lékárničky týmů. 
- V rámci pohybu během závodu se týmy pohybují výhradně mimo turisticky značené trasy, 

mino silniční komunikace I. až III. třídy, mimo železniční tratě. Výjimku tvoří pouze 
přechod - překonání těchto vyjmenovaných komunikací v co nejkratším úseku. 

- Týmy nesmí využívat žádných dopravních prostředků. 
- Týmy nesmí být vybaveny elektronickými navigačními systémy (GPS). Orientace smí 

probíhat pouze na základě čtení mapy, práce s buzolou, podle slunce, hvězd apod. 
- Pohyb je povolen i během noční doby. 
- Týmy se cíleně vyhýbají osídleným oblastem a samotám. Tyto oblasti musí obejít po 

jejich obvodu. 
- Týmy se cíleně vyhýbají střetu s turisty, chodci a domorodci. Pokud v ojedinělých 

případech dojde ke kontaktu s těmito osobami, nesmí s nimi nikdo z týmu verbálně či 
jinak komunikovat. 

- V průběhu závodu je zakázáno rozdělávat oheň a používat plynové nebo jiné vařiče. 
- V případě zdravotních komplikací ohrožujících zdraví nebo život tým neprodleně úraz či 

nemoc oznámí pořadateli a pokud je to možné, celý tým se vrátí nejbližší cestou do 
Malých Svatoňovic a ze závodu odstupují. Pokud návrat nebude možný, tým nahlásí 
pozici a vyčká instrukcí, případně volá ihned lékařskou první pomoc. 

- V případě nemoci nebo zranění, která nevyžadují odbornou lékařskou pomoc je možné 
pokračovat v závodě v závislosti na domluvě v týmu. 

Pro vyhodnocení 

- Tým bude diskvalifikován za porušení třeba i jednoho z daných pravidel. 
- Tým ukončí hru dosažením cíle po průchodu posledního člena týmu cílovým prostorem. 
- Hodnotí se celkový čas týmu, splnění dosažených úkolů a body za dosažené úkoly. 
- V případě shodného výsledku rozhodne los. 
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Povinné vybavení pro každý tým 

- 2 x lékárnička v rozsahu auto lékárničky I. (doplnit o více náplastí na puchýře ☺ )   
- 1 x mobilní telefon 
- každý soutěžící v týmu má svou baterku (nejlépe čelovku) 
- buzola 2x, mapa terénu 1x 
- pevná – vysoká obuv 

Vybavení pro bivak v terénu je možné řešit volně (stan, celta…), dle uvážení jednotlivých 
týmů (po poradě s učiteli). Za vybavení pro bivak zodpovídá zástupce každé školy 
(pozorovatel) a nebude před zahájením kontrolováno. 

Vybavení pro pozorovatele 
- lékárnička v rozsahu auto lékárničky II.C EURO 
- mobilní telefon (vysílačka) s kontakty na pořadatele závodu, soutěžící 
- baterka (nejlépe čelovka) 
- buzola 1x, mapa terénu 1x 
- pevná – vysoká obuv 
- další výzbroj (lopatka, nůž, sekyrka, vařič…) a výstroj dle uvážení 
- vybavení pro bivak dle uvážení pozorovatele 


