Terénní přírodovědná soutěž Šárka
Podzimní přírodou po zelené stezce Přírodního parku Šárka – Lysolaje

Soutěžní řád 7. ročníku
1. Kolektiv se zájmem o účast na Terénní přírodovědné soutěži se sám přihlásí buď webovým formulářem na našich
stránkách http://www.emop.cz/terenni‐prirodovedna‐soutez/ nebo e‐mailem CDM@emop.cz. Uzávěrka přihlášek
je v úterý 18.9.2019.
2. Soutěž proběhne ve 2 věkových kategoriích. Základním kritériem je právě navštěvovaná školní třída povinné školní
docházky (bez vztahu k druhu školy):
– kategorie mladších (M): do 6. třídy ZŠ (včetně)
– kategorie starších (S): 7. až 9. třída ZŠ (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
Soutěžní hlídka bude zařazena do té kategorie, do které patří její nejstarší člen.
3. Na soutěži je tým reprezentován alespoň jednou tříčlennou hlídkou, ve výjimečných případech může být hlídka pouze
dvoučlenná (např. v případě účasti 5 dětí z jednoho týmu; dělení např. 6 členného nebo 12 členného týmu
na dvoučlenné hlídky však není možné). Tým soutěžící za jednoho zřizovatele v každé kategorii může mít maximálně
12 dětí.
4. Hodnocení: vyhlášeno bude absolutní pořadí hlídek, dále pořadí týmů (škol) podle absolutního nejvyššího bodového
zisku bez ohledu na počet hlídek v týmu.
5. Hlídky startují v pořadí stanoveném pořadatelem.
6. Soutěž probíhá formou stezky vyznačené po cestách, trasa má délku cca 3 – 5 km. Na jednom stanovišti může hlídka
získat nejvíce 10 bodů. Hlídka se u jedné kontroly může zdržet maximálně 10 minut.
7. Získané body jsou zaznamenávány na každém stanovišti do startovního průkazu. Průkaz se odevzdává v cíli a jeho
ztráta je hodnocena nulovým ziskem bodů.
8. Na trasu soutěžní stezky není dovoleno brát jakékoliv pomůcky a komunikační prostředky. Mobilní telefon je možné
použít výhradně z bezpečnostních důvodů.
9. Kapacita soutěže je omezena. V případě vyčerpání kapacity před uzávěrkou přihlášek mají přednost dříve přihlášené
týmy. V případě nevyčerpání kapacity do dne uzávěrky přihlášek, je po předchozí e‐mailové dohodě možná účast
dalších hlídek nebo týmů.
10. Vyhlášení výsledků proběhne na místě cca půl hodiny po příchodu poslední hlídky.
11. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí, doporučujeme dobrou obuv do terénu a přiměřené oblečení pro celo‐
denní pobyt venku.
Výklad soutěžního řádu provádí pořadatel soutěže:
Mladí ochránci přírody, z.s., (www.emop.cz) – CDM@emop.cz, 224 912 466, 606 900 286 – J. Stibralová, M. Kulík

Soutěž podporují:

