
Regionální centrum asociace SPV MĚLNÍK 

Veřejně přístupná soutěž v přírodě  - Medvědí stezkou pro rok 2016 

Současně proběhne závod dvoučlenných hlídek (předškolních dětí s dospělým) po značené trati. 

Všeobecná ustanovení: 
 
Pořadatel: RC ASPV Mělník 
Datum konání: sobota 14. května 2016 
Místo konání: Veltrusy, veltruský park 
Prezence: 13:00 – 13:30 pavilon „přátel lesů a zahrad“ za letním kinem Veltrusy 
Zdravotní prohlídky: nejsou vyžadovány, každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí 
Pojištění: závodníci jsou pojištěni v rámci platné pojistné smlouvy mezi ČASPV  

a pojišťovnou VZP, č. smlouvy 1310000010 
Občerstvení: po doběhnutí oplatka, šťáva 
Úhrady: cestovné hradí vysílající složka, výše startovného pro členy ASPV je 

10,- Kč, pro veřejnost je výše startovného 20,- Kč na jednu osobu 
Vyhodnocení: členové prvních tří hlídek v každé kategorii obdrží diplom. 
Postup: všechny kategorie kromě předškolního žactva se mohou účastnit 

krajského kola (20. - 22. 5. 2016), přesné informace o krajském kole 
budou při vyhodnocení závodu. 

Technická ustanovení: 
Závodí se podle pravidel soutěže v přírodě - Medvědí stezkou. Příklady stanovišť – hod na cíl, 
zdolávání překážek, vázání uzlů, příprava ohniště, topografické značky, dopravní značky, 
orientace dle mapy, součinnost dvojic, určování flory a fauny určování pamětihodností, 
určování vzájemných vztahů řek, měst, hor apod., zdravověda 
 
Kategorie: 
předškolní žactvo .............................................. 2009 a mladší 
mladší žáci, mladší žákyně I ............................. 2007 - 2008 
mladší žáci, mladší žákyně II ............................ 2005 - 2006 
starší žáci, starší žákyně III ............................... 2003 - 2004 
starší žáci, starší žákyně IV............................... 2001 - 2002 
dorostenci, dorostenky ...................................... 1998 - 2000 
senioři ............................................................... 1997 a starší 
 
Ostaršení je možné pouze u jednoho z dvojice a není limitováno věkem, druhý z dvojice musí splňovat 
věkové podmínky kategorie 
 
Ostatní ustanovení: 
Závodníci budou mít vhodnou obuv do terénu a oblečení s kalhotami pod kolena, tužku na 
záznamy do startovní legitimace. 
Každá vysílající složka je povinna zajistit pro své žactvo alespoň jednoho dospělého na dozor 
nad dětmi a cvičitele do sboru rozhodčích. 

Přihlášky: 
Přihlášky zasílejte přednostně mailem na adresu aspv@veltrusy.cz a v kopii na 
BudakV@seznam.cz a to nejpozději do 13. 5. 2016 do 22:00 hod. ev. zasílejte na telefon 
774 069 296 SMS se zprávou kolik účastníků z jakého odboru přijede a vyplněné přihlášky 
předáte u prezence. Přihlášku na následující straně vyplňte laskavě dle předepsaných kolonek. 
 
 
 Ing. Martina Voláková Ph.D. v.r. Marie Pokorná v.r. 
 tajemník zajišťující ASPV předsedkyně RC SPV MĚLNÍK 



 
PŘIHLÁŠKA NA SOUT ĚŽ V PŘÍRODĚ - MEDVĚDÍ STEZKOU 

 konané dne 14. května 2016 

Název a razítko odboru: _______________________________________________  

Kontaktní osoba: Jméno _____________________________________________  

 Příjmení  

 Telefon  

Rozhodčí:___________________________________________________________ 

 Jméno Příjmení Rok narození 
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