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1.

Úvod

(1)

Junák se snaží ve svém výchovném systému využívat dostupných prostředků a metod
výchovné práce. Jednou z důležitých motivačních sil je možnost porovnat své schopnosti,
dovednosti a znalosti.

(2)

Závod vlčat a světlušek o putovní totem náčelníka a putovní vlajku náčelní (dále jen Závod
vlčat a světlušek) vychází z historické zkušenosti. V roce 2006 došlo ke změně závodu
v odlišném zaměření závodu a ve větší otevřenosti vůči pořadatelům. Koncept závodu pro rok
2010 na toto navazuje a klade větší důraz na symbolický rámec a na motiv společného
setkání.

(3)

Cíle závodu vlčat a světlušek jsou následující:
a) Prožití radostného setkání s ostatními vlčaty a světluškami (podpora sounáležitosti se
skautským hnutím přesahující oddíl)
b) Zažití celodenní aktivity zasazené do symbolického rámce (podpora používání
symbolického rámce v oddílech)
c) Vyzkoušet si schopnost poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě
(podpora používání stezky vlčat a světlušek v oddílech)

(4)

Cílem závodu vlčat a světlušek není:
a) nalezení nejlepšího oddílu nebo hlídky mimo výše uvedené programové prvky
b) soutěž mezi činovníky

2.

Struktura, závaznost a výklad pravidel

(5)

Pravidla jsou zpracována v několika rovinách:
a) organizační pravidla pro pořádání závodu
b) úroveň schopností testovaných závodem pro vlčata a světlušky
c) závazné parametry jednotlivých disciplín
d) metodika (kuchařka) symbolického rámce a zpracované konkrétní symbolické rámce
e) doporučená náplň jednotlivých disciplín

(6)

Organizační pravidla představují základní parametry závodu nutné pro srovnatelnost
jednotlivých kol a vzájemnou komunikaci mezi pořadateli. Dále popisuje seznam schopností,
dovednosti a znalosti, na které se závod zaměřuje, a metodiku pro zavedení symbolického
rámce do závodu včetně několika rozpracovaných symbolických rámců. Stanovená pravidla
jsou závazná pro všechny pořadatele jednotlivých kol.

(7)

Úroveň jednotlivých schopností udává maximální náročnost jednotlivých disciplín a popisuje
to, co můžeme po dětech této věkové kategorie požadovat. Stanovenou náročnost není možné
při závodě překročit.

(8)

Závazné parametry jednotlivých disciplín definují další podmínky, které musí být při přípravě
disciplíny splněny (kromě náročnosti disciplíny).

(9)

Doporučená náplň jednotlivých disciplín obsahuje kompletně zpracovaný popis disciplín
(často včetně variant) pro ty pořadatele, kteří uvítají nějaké vodítko nebo inspiraci. Je možné
tedy závod připravit zcela podle návodu, pouze se jím inspirovat nebo udělat disciplíny zcela
po svém v rámci závazných parametrů a náročnosti každé disciplíny.

(10)

Ustanovení pravidel, která jsou závazná (tj. vše kromě doporučené náplně), musí být
pořadatelem závodu dodržena a mohou být kontrolována pověřenými členy ústředního štábu
závodu. Ostatní záležitosti v rámci tohoto závodu, které pravidla nepopisují, spadají do

kompetence velitele závodu, který je za závod zodpovědný. Vždy však musí být dodržena
ustanovení těchto pravidel. V nejasných případech je možné záležitost konzultovat s
ústředním štábem závodu.

3.

Použité pojmy

(11)

V pravidlech závodu jsou použity pojmy s následujícím významem:
a) disciplína = konkrétní realizace části závodu pro zjištění dané schopnosti
b) doprovod hlídky = zodpovědná osoba (činovník, rover...), která se o hlídku stará po
celou dobu kdy je na trati, - motivuje děti, pomáhá s vysvětlením pravidel, pomáhá na
stanovištích, dohlíží na jejich bezpečnost atd.
c) hlídka = základní soutěžní jednotka skládající se příslušného počtu dětí
d) pořadatelská hlídka = hlídka ze střediska pořádajícího krajské kolo, nemusí projít
základním kolem
e) předběžná přihláška = přihláška obsahující název výchovné jednotky, předpokládaný
počet členů v hlídce, počet hlídek a kontakt na vůdce oddílu (příp. jinou kontaktní
osobu) nebo řádně vyplněná přihláška zaslaná pořadateli do termínu pro předběžné
přihlášky
f) řádná hlídka = hlídka splňující všechny podmínky pro účast v závodu
g) řádná přihláška = přihláška k závodu dle formuláře, odevzdaná nejpozději při
registraci k závodu
h) schopnost = schopnost, dovednost nebo znalost (příp. jejich kombinace)
i) stanoviště = místo, na kterém se nachází disciplína
j) středisková hlídka = hlídka složená z členů více výchovných jednotek, její sestavení je
v pravidlech dále popsáno
k) symbolický rámec = „styl“ závodu, téma provázející závod od začátku do konce
l) úroveň schopnosti = nároky, které v dané schopnosti klademe na děti této věkové
kategorie
m) ústřední štáb závodu = štáb závodu zodpovědný za přípravu závodu a koordinaci jeho
jednotlivých kol
n) výchovná jednotka = smečka, roj, oddíl
o) základní kolo = nahrazuje dřívější okresní kolo, vítězné hlídky ze základního kola
postupují do krajského kola
p) závazné parametry disciplíny = další parametry disciplíny, které musí být při realizaci
zajištěny (kromě úrovně schopností)
q) ZVaS = zkratka Závodu vlčat a světlušek používaná zejména v pracovních materiálech
závodu, není vhodné ji používat pro komunikaci k dětem

(12)

Pojmy použité v mužském rodě (vůdce…) platí obdobně i v rodě ženském (vůdkyně…).

4.

Účastníci závodu a jejich přihlášení

(13)

Účastníkem závodu v roce 2010 může být pouze člen Junáka, který k 31.8.2010 nedovršil
dvanáctý rok věku (tj. může mít 11,5 roku, ale už ne 12,0 a více). Jedná se o členy s datem
narození 31.8.1998 a mladší (tj. např. 15.12.1998, 30.1.1999 atd.).

(14)

Soutěžní hlídku tvoří 5-7 členů. Počet členů hlídky pro dané kolo může být upraven
pořadatelem příslušného kola až na 4-8 členů. Pokud hlídka postoupila s uvolněným počtem
členů (4-8 členů), může se v tomto počtu zúčastnit i vyšších kol.

(15)

Předběžnou přihlášku k závodu podává vůdce výchovné jednotky pořadateli základního kola
ve stanoveném termínu. Předběžná přihláška obsahuje název výchovné jednotky, předběžný
počet dětí v hlídce, počet hlídek a kontakt na vůdce oddílu (příp. jinou kontaktní osobu).

(16)

Řádnou přihlášku odevzdává vůdce výchovné jednotky nejpozději při registraci do
základního kola závodu (na místě závodu). Řádná přihláška má podobu formuláře, který je
přílohou těchto pravidel, a musí být vyplněna čitelně a úplně. Pořadatel závodu nesmí
přijmout neúplně nebo nečitelně vyplněnou přihlášku. Doporučujeme využít elektronické
podoby (zaslané před závodem) v kombinaci s podobou papírovou.

(17)

Při postupu hlídky do vyšších kol závodu může vůdce výchovné jednotky ze závažných
důvodů (nemoc, zranění, nepřítomnost…) doplnit hlídku jinými členy dané výchovné
jednotky tak, aby zůstala zachována alespoň polovina původní hlídky ze základního kola.

(18)

Hlídky jsou sestavovány podle pohlaví. V případě koedukovaných oddílů a střediskových
hlídek je možné sestavit hlídku koedukovanou, která bude hodnocena v rámci kategorie
převažujícího pohlaví. V případě rovnosti obou pohlaví v hlídce soutěží hlídka v dívčí
kategorii. V případě změn ve složení hlídky pro vyšší kola závodu musí být zachována
převaha příslušného pohlaví, a tedy i soutěžní kategorie.

(19)

V případě, že výchovná jednotka nemá dostatek členů na sestavení samostatné hlídky, je
možné sestavit hlídku střediskovou z více výchovných jednotek daného střediska.
Středisková hlídka nemůže postoupit do krajského a celostátního kola. V případě jejího
vítězství postupuje hlídka následující. Členové výchovné jednotky se mohou zúčastnit buď
pouze jako členové hlídky jedné výchovné jednotky nebo jako členové hlídky střediskové.

(20)

Ostatní hlídky, které nesplňují výše uvedená kritéria, se mohou závodu zúčastnit pouze mimo
hodnocení jako předhlídky, nesoutěžní hlídky apod. Doporučuje se zapojit do závodu i tyto
hlídky, aby si jej alespoň vyzkoušeli a zažili, když už nemohou být zařazeny do řádného
hodnocení a postupu. Pořadatel může z kapacitních důvodů toto pravidlo omezit.

(21)

Do základního kola může být přihlášen libovolný počet hlídek za výchovnou jednotku.
Pořadatel základního kola může z kapacitních důvodů toto pravidlo omezit. Z každé
výchovné jednotky musí mít možnost zúčastnit se alespoň jedna hlídka.

(22)

Hlídka si na závod bere vybavení dle svého uvážení, minimálně však zápisník a tužku pro
každého člena hlídky. Vybavení, které hlídka bude potřebovat pro plnění disciplín, musí být
uvedeno v předem uveřejněném seznamu věcí k závodu a musí být pro jednotlivce nebo oddíl
běžně dostupné.

5.

Jednotlivá kola závodu a jejich pořadatelé

(23)

Závod má tři kola – základní, krajské a celostátní.

(24)

Základní kola se pořádají dle zájmu a potřeby jednotek. Základní kolo může uspořádat
kterákoli jednotka, která splní požadavky kladené na základní kolo (účast alespoň tří řádných
hlídek v jedné kategorii, dodržení pravidel závodu). Předpokládá se, že základní kola budou
pořádat zejména okresní rady, velká střediska, případně neformální týmy z různých středisek
pod hlavičkou některé organizační jednotky.

(25)

Doporučujeme základní kolo pořádat a propagovat pro dostatečně širokou cílovou skupinu,
při nízké účasti se může stát, že žádná hlídka nebude moci postoupit do krajského kola (viz
37). Pořádání závodu pro příliš malý počet hlídek není příliš efektivní z hlediska vytížení
činovníků ani z hlediska zajímavosti závodu.

(26)

Vyšší organizační jednotka přímo nadřízená středisku (většinou okres, pokud je ustanoven,
nebo přímo kraj) musí zajistit možnost účasti členů svých středisek v některém ze základních
kol (uspořádání vlastního kola, domluva s jiným pořadatelem o otevření jejich kola, společná
organizace s jiným okresem atd.).

(27)

Zodpovědnou jednotkou za pořádání krajského kola závodu je krajská rada, za pořádání
celostátního kola Výkonná rada Junáka.

(28)

Velitel závodu je osoba určená příslušnou zodpovídající radou. Velitel závodu přebírá osobní
zodpovědnost za uspořádání daného kola závodu, nalezení pořadatele a garanci vůči
zodpovídající radě, ústřednímu štábu závodu a pořadatelům vyšších kol. Je hlavní osobou pro
rozhodování případných protestů, výkladu pravidel apod.

(29)

Pořadatelem krajského kola je příslušná krajská rada, příp. jí určené středisko či okresní rada.
Pořadatelem celostátního kola je středisko (příp. okres) vybrané ústředním štábem závodu.

(30)

Pokud je pořadatelem krajského kola středisko (a nikoliv okres nebo kraj), má právo vyslat
do krajského kola jednu tzv. pořadatelskou hlídku, která nemusí projít základním kolem.
Jedná se o ocenění středisek, která se rozhodnou krajské kolo pořádat.

(31)

Pokud je pořadatelem krajského kola stejný okres nebo středisko, které pořádalo i kolo
základní, nesmí být v krajském kole použito stejné provedení disciplín jako v daném
základním kole.

(32)

Hlavní rozhodčí závodu je osoba pověřená pořadatelem příslušného kola. Je šéfem týmu,
který závod připravuje, a je zodpovědnou osobou za pořádající jednotku vůči veliteli závodu.
Velitel závodu a hlavní rozhodčí může být pro základní kolo jedna osoba.

(33)

Základní kola se konají nejpozději do 16.5.2010. Krajská kola následují po základních kolech
nejpozději do 20.6.2010. Celostátní kolo se bude konat 17.-19.9.2010 v Děčíně. Termín
základního kola je možné po dohodě s pořadatelem příslušného krajského kola stanovit i po
výše uvedeném termínu.

(34)

Základní kola jsou akcemi jednodenními, krajská kola doporučujeme vícedenní a celostátní
kolo je vždy víkendová akce.

(35)

Hlídka se účastní libovolného základního kola v rámci svého kraje. Není možné základní kolo
vynechat a zúčastnit se pouze krajského kola. Není možné uspořádat jedno kolo, které bude
zároveň základní a zároveň krajské. Vždy je potřeba projít jakýmsi „kvalifikačním“ kolem,
které představuje kolo základní.

(36)

Výjimku z ustanovení o nutnosti účasti v základním kole (34) je možné povolit pro malé
kraje za následujících podmínek:
a)

krajská rada rozhodne a informuje podřízené jednotky, že nebude pořádáno žádné
základní kolo (tj. všechny hlídky budou začínat v krajském kole),

b) počet soutěžících hlídek v daném kole nebude omezen.
c)

Závod vlčat a světlušek může být součástí jiné akce s odlišným názvem (regionální
setkání, spojení s jiným závodem...). Vždy však musí být jasně dáno na vědomí, že zde
ZVAS proběhne

(37)

Výjimka z ustanovení o nutnosti účasti v základním kole (odst. 34) platí taktéž pro
pořadatelskou hlídku (viz 29)

(38)

Závod vlčat a světlušek může být pojmenován i jinak než „Závod vlčat a světlušek“, např.
podle použitého symbolického rámce či legendy. Mělo by ale být jasné, že se jedná o Závod
vlčat a světlušek (např. dovětkem, v informacích pro vedoucí atd.)

6.

Postup do jednotlivých kol

(39)

Z každé kategorie (dle pohlaví) postupuje ze základního do krajského kola:
a) jedna hlídka při účasti 3 hlídek v dané kategorii,
b) dvě hlídky při účasti 4-7 hlídek v dané kategorii,
c) tři hlídky při účasti osmi a více hlídek v kategorii.

(40)

Z krajského kola do celostátního postupuje první hlídka v každé kategorii.

(41)

Pokud se postupující hlídka nemůže zúčastnit krajského nebo celostátního kola, postupuje
místo ní hlídka následující.

(42)

Vítězové celostátního kola Závodu vlčat a světlušek 2010 nepostupují do celostátního kola
následujícího ročníku.

(43)

Nositelem postupu mezi jednotlivými koly je výchovná jednotka. Postup tedy nelze přenést
na jinou výchovnou jednotku střediska.

7.

Komunikace mezi pořadateli závodu

(44)

K podpoře pořadatelů slouží webové stránky www.skaut.cz/zvas, kde jsou k dispozici
pravidla, popisy disciplín, přehled kol a další potřebné informace a služby k závodu. Ke
komunikaci s ústředním štábem závodu slouží e-mailová adresa zvas@skaut.cz.

(45)

Všechna základní a krajská kola jsou evidována v centrální databázi na stránkách Závodu
vlčat a světlušek www.skaut.cz/zvas včetně základních informací (termín konání, pořadatel,
kontakt, termín a kontakt pro podávání předběžných přihlášek…).

(46)

Za komunikaci mezi jednotlivými koly závodu je zodpovědný příslušný velitel závodu.

(47)

Velitel základního kola:
a)

nejpozději dva měsíce před akcí zveřejní termín konání závodu, pořadatele a termín a
kontakt pro podávání předběžných přihlášek, minimálně ve formě zaregistrování
informací k základnímu kolu do centrální databáze na internetu a rozšířením běžnými
komunikačními kanály v daném místě,

b) pokud v termínu pro podávání předběžných přihlášek není dostatek přihlášených hlídek
(min. 3 hlídky v jedné kategorii), informuje bez zbytečného odkladu přihlášené hlídky o
postupu, který bude následovat (že daná kategorie nebude postupová, příp. že se dané
kolo závodu neuskuteční atd.)
c)

nejpozději měsíc před akcí zveřejní seznam disciplín (min. v rozsahu seznamu
schopností) a konkrétní údaje k závodu (místo, začátek, předpokládaný konec, potřebné
vybavení, stravování, účastnický poplatek…).

d) nejpozději do 7 dní po akci zašle zúčastněným výchovným jednotkám výsledky závodu.
e)

nejpozději 7 dní po akci zašle veliteli krajského kola seznam postupujících hlídek ze
základního kola (název výchovné jednotky, kontakt). Do 14 dní předá potvrzené
přihlášky v papírové podobě,

f)

do měsíce zpracuje a zašle závěrečnou zprávu (zprávu zasílá příslušné radě pořadatele,
veliteli krajského kola a na ústřední štáb ZVaS).

(48)

Zveřejnění informací o konání základního kola je nutné zajistit tak, aby se informace dostala
ke všem vůdcům příslušných výchovných jednotek, ke krajské radě a v případě podrobných
informací (c) také na kontaktní adresy přihlášených hlídek. Za zveřejnění informací
zodpovídá velitel závodu.

(49)

Velitel krajského kola:
a)

nejpozději dva měsíce před akcí zveřejní termín konání závodu a kontaktní adresu ve
formě zaregistrování informací do centrální databáze na internetu a rozšířením běžnými
komunikačními kanály v daném místě,

b) nejpozději měsíc před akcí zveřejní seznam disciplín (min. v rozsahu seznamu
schopností) a konkrétní údaje k závodu (místo, začátek, konec, potřebné vybavení,
stravování, účastnický poplatek…)

c)

nejpozději do 7 dní po akci zašle zúčastněným výchovným jednotkám výsledky závodu.

d) nejpozději 7 dní po akci zašle na kontaktní adresu celostátního kola seznam
postupujících hlídek z krajského kola (název výchovné jednotky, kontakt). Do 14 dní
předá potvrzené přihlášky v papírové podobě,
e)

do měsíce zpracuje a zašle závěrečnou zprávu (zprávu zasílá příslušné krajské radě a na
ústřední štáb ZVaS).

(50)

Podrobné informace o konání krajského kola jsou zasílány vzápětí po obdržení seznamu
postupujících hlídek přímo na kontaktní adresy postupujících hlídek. Zároveň jsou tyto
informace dostupné běžným komunikačním kanálem v kraji a v kopii zasílány na ústřední
štáb závodu. Za zveřejnění informací zodpovídá velitel závodu. Doporučujeme poskytnout
pořadatelům základních kol potřebné informace již v době konání jejich základního kola, aby
je bylo možné přímo na místě závodu předat vítězným hlídkám.

(51)

Velitel celostátního kola zveřejní:
a)

nejpozději na konci dubna 2010 termín konání závodu, místo a kontaktní osobu

b) nejpozději měsíc před akcí konkrétní údaje k závodu (místo, začátek, konec, potřebné
vybavení, stravování, účastnický poplatek…). Disciplíny celostátního kola jsou utajené.
c)

nejpozději do 7 dní po akci zašle zúčastněným výchovným jednotkám výsledky závodu
a ústřednímu štábu ZVaS.

(52)

Závěrečnou zprávu z celostátního kola a celého závodu předává ústřední štáb závodu
Výkonné radě Junáka do konce pořadatelského roku.

8.

Sbor rozhodčích, možnost protestu

(53)

Hlavní rozhodčí si sestavuje příslušný sbor rozhodčích podle vlastního uvážení a možností
tak, aby byl v daných podmínkách závodu zajištěn jeho hladký průběh a objektivita
rozhodování. Sestavený sbor rozhodčích schvaluje velitel závodu.

(54)

Na každém stanovišti je přiměřený počet poučených rozhodčích (zpravidla alespoň dva).
Doprovody hlídek je možné využít jako nezávislé rozhodčí na různých stanovištích.

(55)

Protesty může podávat doprovod hlídky veliteli závodu, příp. jinému pověřenému
činovníkovi. Protesty musí být písemné a musí být podány nejpozději do 30 minut po
doběhnutí dané hlídky. Výsledek projednání protestu bude oznámen podavateli před
oficiálním vyhlášením výsledků. Podané protesty jsou součástí archivované dokumentace
závodu spolu s jejich řešením.

(56)

O podaných protestech rozhoduje velitel závodu po poradě s hlavním rozhodčím, příp. týmem
rozhodčích.

(57)

Rozhodčí svým klidným a laskavým chováním dotvářejí pohodovou atmosféru závodu. Jsou
si vědomi, že nesmějí pomáhat hlídce při plnění disciplín.

(58)

Protesty proti chybě ve výpočtu výsledku může podat vůdce veliteli závodu do 10 dnů po
akci.

(59)

V případě, že se po ukončení základního (resp. krajského) kola a po termínu pro podání
protestů zjistí, že hlídka neoprávněně postoupila (z důvodu vyššího věku nebo jiného vážného
důvodu), výsledky tohoto kola se nemění, nicméně je možné vyloučit hlídku z dalšího
postupu (postupuje následující hlídka v pořadí). Situaci řeší velitel příslušného krajského
nebo celostátního kola s možností využití konzultace na ústředním štábu ZVaS.

9.

Průběh závodu

(60)

Trasa závodu je v délce cca 2 - 3 km. Pro vyšší kola závodu se doporučuje zvolit delší trasu
nebo složitější terén.

(61)

Trasu závodu si pořadatel určí jako jednu z následujících možností tak, aby bylo zajištěno
rovnoměrné rozložení stanovišť, zajímavost průběhu závodu a jeho plynulost (vzhledem
k množství hlídek a kapacit stanovišť):
a)

trasa ve tvaru osmičky, kdy hlídky rozdělíme na dvě poloviny, každá polovina běží
jeden okruh osmičky a po doběhnutí se vystřídají,

b) trasa ve tvaru kruhu s daným pořadím stanovišť (klasické uspořádání),
c)

trasa bez daného pořadí, ve kterém se hlídky pohybují dle svého uvážení, tj. nejsou
vázány pořadím stanovišť.

(62)

Hlídky po dobu samotného závodu doprovází doprovod z jiné výchovné jednotky. Doprovod
by měla zajišťovat vždy zodpovědná osoba (např. Rover, činovník,..). Není podmínkou
plnoletost doprovodu.

(63)

Doprovod má za úkol zajistit bezpečnost hlídky, motivovat členy hlídky, pomoci při
organizaci na stanovištích a další činnosti podle pokynů pořadatele. Mimo aktivity stanovené
pořadatelem závodu hlídce nepomáhá a neradí. Doprovod musí mít předem jasně definované
úkoly v průběhu závodu.

(64)

V případě vážných důvodů a po důkladném uvážení především z hlediska bezpečnosti a
motivace účastníků může velitel závodu ustanovení o doprovodu hlídky změnit.

(65)

Každé kolo závodu je zasazeno do symbolického rámce, buď vlastního, nebo již
zpracovaného. Symbolický rámec musí být tematicky přiměřený, motivující a zábavný pro
věk vlčat a světlušek (7-11 let). Symbolický rámec je vhodné představit již při zahajovacím
ceremoniálu a snažit se mu přizpůsobit celý obsah a podobu závodu.

(66)

Pro inspiraci je k dispozici pro pořadatele metodika popisující používání symbolického rámce
v závodu (tzv. „kuchařka“ symbolického rámce) a několik konkrétních rozpracovaných
symbolických rámců.

(67)

Symbolický rámec se v závodu projeví v mnoha oblastech závodu, a to zejména:
a) kostýmy rozhodčích a účastníků,
b) seznámení účastníků se symbolickým rámcem,
c) jednotlivé disciplíny (názvy, motivační příběh, scénky, obsah...) a jejich hodnocení,
d) ostatní materiály (diplomy, pamětní lístečky...).

(68)

Součástí závodu jsou i aktivity umožňující kontakt s ostatními dětmi z jiných oddílů či
středisek (např. společná hra, společná práce všech závodících hlídek apod.). Účelem této
aktivity je kromě setkání s ostatními vlčaty a světluškami i rozvoj sounáležitosti se skautským
hnutím mimo domovský oddíl (smečku, roj).

(69)

Stanoviště disciplín jsou označena viditelným názvem disciplíny a pořadovým číslem, u
průběžných disciplín označením začátku a konce. V odůvodněných případech (např. simulace
krizové situace) je možné od tohoto označení upustit.

(70)

Trať závodu je značena pomocí dobře viditelného materiálu, nejlépe přírodního. Hledání trati
není obsahem závodu, musí být proto vyznačena tak, aby ji účastníci závodu bez problémů
našli.

(71)

Vstup na trať závodu je po dobu závodu povolen jen rozhodčím, veliteli závodu a osobám,
které mají povolení hlavního rozhodčího.

(72)

Před oficiálním zahájením závodu se provádí registrace hlídek, losování pořadí hlídek,
přidělování doprovodů hlídek (např. losováním) a je vyvěšen rozpis startů. Nejpozději při
registraci hlídek do základního kola vůdce odevzdává řádně vyplněnou přihlášku. Při
registraci do krajského a celostátního kola upraví vůdce přihlášku dle aktuálního složení
hlídky.

(73)

Závod začíná slavnostním nástupem všech účastníků (v kroji, pokud tomu nebrání
symbolický rámec celého závodu). Ceremoniál nástupu pořadatel upraví dle místních
podmínek a zvyklostí. Součástí nástupu je souhrn důležitých informací k samotnému závodu.

(74)

Ve stanovený čas se připravená hlídka dostaví ke startu závodu.

(75)

Hlídky startují v pravidelných časových intervalech určených pořadatelem závodu. Je možný
i souběžný start hlídek na trasu závodu tak, aby byl zajištěn plynulý průběh závodu bez
zbytečných čekacích časů. Na každém stanovišti obsazeném rozhodčím (včetně cíle) hlídka
hlásí svůj příchod a odchod a to formou, kterou zvolí pořadatel a která souvisí se
symbolickým rámcem (scénka, píseň, pokřik apod.)

(76)

Disciplíny jsou v průběhu závodu pojmenovány názvem, který vystihuje konkrétní realizaci
stanoviště a který je v návaznosti na symbolický rámec (např. Čarovný kotlík apod.)

(77)

Pro plynulý průběh závodu se doporučuje pro jednotlivé disciplíny stanovit časové limity –
maximální čas, který může hlídka strávit na disciplíně.

(78)

Při indispozici nebo zranění člena hlídky v průběhu závodu oznámí šestník tuto skutečnost na
nejbližším stanovišti rozhodčímu. Ten zařídí vše potřebné a do průvodky případně
zaznamená odstoupení člena hlídky, pokud již v závodu nemůže pokračovat. Hlídka je nadále
považována za kompletní i ve sníženém počtu.

(79)

Závod se uzavírá opět slavnostním nástupem všech účastníků (v kroji, pokud tomu nebrání
symbolický rámec celého závodu), na kterém je provedeno vyhodnocení. Vítězné hlídky
všech kol obdrží zpravidla odpovídající stuhu na vlajkovou žerď či totemovou hůl. Vítězná
hlídka světlušek v celostátním kole získá putovní vlajku náčelní a vítězná hlídka vlčat putovní
totem náčelníka. Hlídky na prvním až třetím místě obdrží diplomy, všichni účastníci pak
pamětní list. O cenách a jiných odměnách rozhoduje vždy pořadatel dle svých možností.

10. Hodnocení disciplín
(80)

Za jednotlivé disciplíny se získávají body nebo jiný druh ohodnocení hlídky, který zapadá do
symbolického rámce. Závod vyhrává hlídka s největším počtem bodů, pořadí na dalších
místech je určeno počtem získaných bodů.

(81)

Děti získávají hodnocení v podobě něčeho ze symbolického rámce (nálepky, kamínky…).
Získané body jsou zaznamenávány do průvodky, kterou nosí doprovod. Z praktických
důvodů doporučujeme zapisovat počet přidělených bodů i u rozhodčích na stanovišti
(zdvojení zaznamenávaných informací pro případ ztráty průvodky atd.). Možné formy
hodnocení jsou popsány v „kuchařce“ symbolického rámce.

(82)

V případě stejného počtu bodů několika hlídek (především na postupových místech), lze
hlavním rozhodčím vylosovat nebo vybrat jednu aktivitu (např.jednu disciplínu) a té se
v prostoru cíle obě šestky zúčastní.

(83)

Hlídka se musí vrátit na start závodu nejpozději do termínu určeného na startu, který je
stanoven s ohledem na počet a dobu trvání jednotlivých disciplín a s ohledem na délku a
náročnost trasy. Tento čas by neměl být ani podceněný (způsobující nestíhání) ani zbytečně
přeceněný, měl by sloužit jako přiměřená hnací síla pro postup hlídky. Tento termín se
navyšuje o čekací časy a je stanoven maximální termín návratu, kdy musí být v každém
případě všechny hlídky v cíli (většinou cca o 30-60 min. delší než standardní čas návratu).

(84)

Na každém stanovišti, kde hlídka nemůže plnit úkol, protože je stanoviště obsazené, se hlídce
měří v minutách tzv. čekací čas. Čekací čas se zapisuje do průvodky. O tento čas se hlídce
navyšuje čas návratu do cíle (maximálně pak do termínu nejzazšího návratu stanoveného
pořadatelem). Po překročení tohoto času je hlídka diskvalifikována.

(85)

Hodnocení disciplíny je v rozmezí dané podle náročnosti a důležitosti disciplíny (např. první
pomoc či složitější úkol je možné hodnotit významněji než zručnost či jednoduchou
disciplínu).

(86)

Při hodnocení disciplín se hodnotí výkon celé hlídky jako celku bez ohledu na počet členů. V
rámci hodnocení není vhodné používat tzv. normování (tj. přepočet počtu bodů na daný počet
členů hlídky).

(87)

Body je možné udělovat i za chování během závodu (slušnost, ohleduplnost, chování
v přírodě…), což mohou hodnotit rozhodčí v rámci hodnocení disciplíny. Pokud je toto
hodnocení použito, musí být max. v rozsahu hodnocení jedné disciplíny.

11. Disciplíny a zaměření závodu
(88)

Závod vlčat a světlušek se zaměřuje na rozvoj dovedností a schopností, které pomáhají
vlčatům a světluškám poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě, a to jak v
běžném životě i v problémových situacích.

(89)

Schopnosti, na které se závod zaměřuje, jsou především z oblastí „Co umím a znám“ a
„Příroda kolem nás“ programu vlčat a světlušek, a jsou následující:
a) Znalost první pomoci
g) Schopnost vyhledávat informace
b) Znalost dopravních značek
h) Schopnost komunikovat
c) Manuální zručnost
i) Pobyt v přírodě
d) Fyzická zdatnost
j) Kuchařská dovednost
e) Logické myšlení
k) Schopnost orientace
f) Schopnost řešit problémové situace
l) Volná disciplína

(90)

Závod se musí zaměřovat alespoň na 8 z těchto schopností. Jedné schopnosti je možné
věnovat se maximálně dvakrát. Volnou disciplínu si určuje pořadatel dle svého uvážení tak,
aby odpovídala zaměření závodu.

(91)

Disciplína se může zaměřovat i na více schopností, vždy však maximálně na dvě hlavní.

(92)

Závod se musí skládat alespoň z 8 disciplín. Do závodu je možné zařadit maximálně jednu z
disciplín zábavného charakteru, která se nezaměřuje na žádnou z výše uvedených schopností.

(93)

Maximální počet disciplín je pro základní kolo deset, pro krajské a celostátní dvanáct.

