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A. ÚVOD
Soutěž mládeže v přírodě (dále SMP) je součástí základního programu činnosti
ČASPV na úseku cvičení a pobytu v přírodě, připraveného komisí CPP MR ČASPV. Je to
zkouška fyzické zdatnosti, tábornických dovedností, znalostí přírody, formou závodu dvojic.
Je vhodným doplňkem programu letních táborů a hlavní náplní srazů mládeže v přírodě.
Soutěž nevyžaduje velký počet pořadatelů a rozhodčích. Její náplní je co
nejrychlejší zdolání určené trasy, na níž jsou umístěna kontrolní stanoviště s úkoly, které
plní dvoučlenné hlídky. Při volbě trasy je nutné využít terénní podmínky místní krajiny s
přihlédnutím k zásadám ochrany přírody. Dle místních podmínek je nutné provést též výběr
úkolů na kontrolních stanovištích.

B.

PRAVIDLA

2.

Základní ustanovení:

1.1

Pravidla SMP jsou platná od 1. 3. 2004 do odvolání. Byla schválena komisí
CPP MR ČASPV a jsou závazná pro všechny pořadatele SMP na všech
úrovních, kterými se rozumí odbor, region, kraj a republika.

1.2

Účastníci, činovníci, rozhodčí a organizátoři SMP jsou povinni tato pravidla
znát a řídit se jimi.

1.3

Při vzniku sporných situací neznalost pravidel neomlouvá.

1.4

Úpravy znění Pravidel soutěže a Soutěžního řádu mohou být prováděny za
účelem optimalizace tohoto materiálu. Jsou formulovány a písemně vydávány
formou revize.

3.

Všeobecná ustanovení:

2.1

SMP je uspořádána v prostoru neznámém pro soutěžící. Trať je vyznačena
fáborky nebo terčíky, odolnými vůči povětrnostním vlivům. Pokud je vložen
azimutový úsek, je v něm značení přerušeno a je nahrazeno kontrolami. Na
trase mezi startem a cílem je rozmístěno minimálně osm kontrolních stanovišť
s předem stanovenými úkoly. Cílem dvoučlenných hlídek je proběhnout trasu
v čase co nejkratším a přitom na stanovištích splnit určené úkoly.

2.2

SMP má probíhat, pokud je to možné, převážně v zalesněném terénu, s
mírným převýšením, aby soutěžící mohli prokázat tělesnou zdatnost, orientaci
v terénu, tábornické dovednosti, znalost přírody a vlastivědy.

2.3

Délka trasy a stupně obtížnosti SMP musí odpovídat věku a fyzické zdatnosti
závodníků - doporučujeme trasy 1000 - 6000 m. Předpokládá se maximální
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využití lesních a polních cest či stezek s mírným převýšením.
2.4

Před zahájením závodu posoudí soutěžní trasu a umístění kontrolních
stanovišť hlavní rozhodčí. Kontrolní stanoviště musí být označeno
charakteristickým názvem a číslem, aby nemohlo dojít k záměně.

2.5

V prostoru závodu je nutno dbát na ochranu přírody a pořádek. Trasa bude
vedena po veřejných pozemcích, po soukromém majetku jen se souhlasem
majitele. Po skončení závodu je nutné vše uvést do původního stavu.

2.6

Start při SMP je intervalový, S intervalem mezi startujícími hlídkami minimálně
3 minuty.

2.7.

Trasa musí být volena tak, aby si ji závodníci nemohli zkracovat.

2.8

Kontrolní stanoviště jsou obsazena rozhodčími, pokud je nutná jejich
přítomnost.

2.9

Start a cíl musí mít - jasně vyznačenou - startovní a cílovou čáru, včetně
umístění příslušných nápisů. Hlídka startuje a prochází cílem společně. Čas v
cíli se stopne až po proběhnutí posledního člena hlídky.

2.10

Během závodu nesmí závodníci přijímat jakoukoliv pomoc, kromě případu
ohrožení zdraví či bezpečnosti. Předpokládá se čestný boj, přátelská pohoda,
ohleduplné a slušné chování k soupeři, divákům, pořadatelům i rozhodčím.

2.11

Po trase závodu se před závodem a v jeho průběhu smějí pohybovat pouze
činovníci závodu a hlídky mezi odstartováním a proběhnutím cílem. Ostatním
osobám je vstup na trasu zakázán. Výjimku může v odůvodněných případech
povolit pouze ředitel závodu.

2.12

Účast v SMP je na vlastní nebezpečí. V případě zranění během závodu jsou
účastníci povinni urychleně uvědomit zdravotníka nebo jakéhokoliv jiného
činovníka závodu. Vzniklé škody je nutno řešit dle příslušných předpisů a
směrnic ČASPV.

2.13

Startovní čísla hlídek musí být umístěna viditelně. Doporučuje se jednotné
oblečení členů hlídky.

2.14

Závodníci musí být před startem seznámeni s plánkem trasy a způsobem
značení, s nebezpečnými místy, s pořadím na startu dle jednotlivých kategorii,
s organizačními opatřeními (umístění WC, stanoviště zdravotníka, hlavního
rozhodčího, ředitele závodu a pod.), s místem zveřejnění výsledků a s
případnými zakázanými ·prostory. Je nutno připomenout zásady chování
v přírodě z důvodu její ochrany.

2.15

Změny v průběhu závodu z nepředvídatelných příčin je možno provést jen na
pokyn ředitele závodu.

2.16

Před startem obdrží hlídka startovní průkaz. Startovní průkaz obsahuje údaje
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o složení hlídky, kategorii, časech a o hodnoceni hlídky na jednotlivých
stanovištích. Kontrolním stanovištěm prochází hlídka vždy společně, členové
hlídky plní jednotlivé úkoly v pořadí zapsaném ve startovním průkazu. U
kontrolního stanoviště, obsazeného rozhodčím, je splnění úkolu
zaznamenáno do startovního průkazu. Zaznamenáno je i nezaviněné
zdržení, které se pak od celkového času odečte.
2.17

Závod pro hlídku končí, jakmile její poslední člen projde cílem. Pokud
hlídka vzdá, musí to co nejrychleji oznámit rozhodčímu v cíli a odevzdat
startovní průkaz. Do závodu nesmí již zasahovat radou, či jiným
způsobem.

2.18

Při hodnocení hlídky se určí čas odečtením času startu od času v cíli,
kterým je čas po proběhnutí posledního člena hlídky cílem. K rozdílu se
připočte součet trestných minut za nesplnění úkolů na stanovištích a
odečte se hlídkou nezaviněné zdržení, zaznamenané rozhodčími na
stanovištích.

2.19

Diskvalifikace bude provedena za:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ztrátu startovního průkazu
za vynechání některého stanoviště
za nedokončení závodu kompletní hlídkou (např. když jeden člen hlídky
závod v jeho průběhu vzdá)
za pomoc hlídky nebo jejího člena jiné hlídce v průběhu závodu
za požádání o pomoc nebo přijetí pomoci od jiného
za svévolné porušení značení nebo vybavení trasy
za úpravu údajů ve startovním průkazu
za předložení startovního průkazu v cíli s nečitelnými údaji, pokud to
vzniklo vinou některého člena hlídky
vstup členů hlídky na trať před svým startem nebo po doběhnutí hlídky
do cíle
za hrubé a nesportovní chování členů hlídky k závodníkům nebo k
činovníkům závodu

C. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

1.

Základní ustanovení:

1.1

Soutěžní řád (dále SŘ) je platný pro všechna kola a kategorie SMP
organizované MR ČASPV na úseku CPP.

1.2

Výklad pravidel a SŘ SMP přísluší komisi CPP MR ČASPV.

1.3

SŘ je platný od 1. 3. 2004 a platí do odvolání.
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2.

Plánování soutěží

2.1

Přípravné období SMP trvá od 1. 1. do 31. 3. kalendářního roku, soutěžní
období trvá od 1.4. do 31. 10. kalendářního roku.

2.2

SMP je pořádána v několika kolech, která na sebe navazují. Od závodů
základního kola v rámci odboru, přes kolo regionální a krajské až po finále
mistrovství republiky.
Základní kolo je přístupné všem závodníkům, kteří se včas přihlásí a splní
podmínky rozpisu. Dalších kol se mohou zúčastnit závodníci, splňující
podmínky výběru, stanovené propozicemi SMP v předchozích kolech v daném
kraji.

2.3

U všech soutěžních kol jsou závodníci rozděleni do věkových kategorií,
platných pro MR ČASPV a soutěžní rok. Pro mistrovství republiky v SMP platí
následující kategorie:
•
•
•
•

mladší žáci - žačky II.
starší žáci - žačky I.
starší žáci - žačky II.
dorostenci - dorostenky

Je možné, aby startovala hlídka složená ze členů různých věkových kategorií potom soutěží za starší kategorii. Výjimečně je též možno, aby startovala
koedukovaná hlídka - potom soutěží za chlapeckou kategorii. Do úrovně
krajských kol je doporučeno zařadit i kategorii "mladší žáci - žačky I".
2.4

Termín podání přihlášek musí být uveden v propozicích SMP (příloha č. 1 ).

2.5

Závodník nesmí startovat pod cizím jménem ani se startovním číslem jiného
závodníka.

2.6

Pořadatel zašle propozice SMP do šesti týdnů před datem konání příslušným
nižším článkům ČASPV.

3.

Řízení soutěží

3.1

SMP v jednotlivých kolech řídí příslušná organizační složka ČASPV odbor +
cvičitelé CPP, regionální vedoucí CPP, krajské komise CPP a komise CPP
MR ČASPV.

3.2

Základních kol se může zúčastnit neomezený počet hlídek ve stanovených
věkových kategoriích. Doporučujeme, aby do krajského finále postupovaly z
regionálního kola max. 3 hlídky. Počet hlídek postupujících do republikového
finále bude uveden v propozicích závodu na konkrétní rok.

4.
4.1

Náležitosti jednotlivce:
Jednotlivci startují na platný registrační průkaz ČASPV. Doporučuje se
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potvrzení o lékařské prohlídce, ne starší jednoho roku.

5.

Všeobecné povinnosti:

5.1

Závodníci musí být registrování v ČASPV.

5.2

Podmínkou startu je včas zaslaná přihláška, v termínu stanoveném v
propozicích SMP, s názvem vysílající složky, s uvedením počtu startujících
hlídek dle věkových kategorií.

5.3

Při prezentaci budou předloženy jmenné seznamy startujících hlídek s
jejich registračními (resp. členskými) průkazy ke kontrole.

6.

Povinnosti pořadatele:

6.1

Zodpovídá za obsazení sboru činovníků závodu (příloha č. 2).

6.2

Provede vše potřebné pro zabezpečení průběhu závodu, aby nedošlo k
možnosti zranění závodníků.

6.3

Připraví a řádně vyznačí trasu závodu tak, aby značení odolalo vlivům
počasí a po skončení závodu uvede trasu a její okolí do původního stavu.

6.4

Obstará potřebný technický materiál, startovní čísla, startovní průkazy a
zajistí měření času (příloha č. 2).

6.5

Zašle výsledkovou listinu všem o stupeň nižším řídícím článkům ASPV,
které vyslaly závodníky.

6.6

Zajistí hygienické a sociální zařízení a zdravotní službu v nezbytně nutném
rozsahu.

6.7

Jmenuje ředitele závodu, hlavního rozhodčího, zdravotníka, stavitele trasy
závodu, správce technického materiálu, rozhodčí na kontrolní stanoviště,
ke startu a k cíli (příloha č. 2).

6.8

Zajistí splnění ohlašovacích povinností a vyřízení potřebných povolení ve
vztahu k orgánům státní správy a samosprávy, vlastníkům pozemků a
dalším souvisejícím institucím.

7.

Činovníci, odvolací komise, výsledková listina

7.1

Ředitel závodu je zodpovědný za přípravu a za celý průběh závodu dle
soutěžního řádu a pravidel. Závody zahajuje, po jejich skončení zajišťuje
vyhlášení výsledků a předání odměn. Podepisuje diplomy a výsledkovou
listinu.

7.2.

Hlavní rozhodčí nemůže na závodech vykonávat jinou funkci. Zodpovídá
za průběh závodu dle pravidel. V jejich smyslu řeší sporné případy.
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Společně s ředitelem závodu předává odměny a podepisuje diplomy. V
průběhu závodu kontroluje výkon rozhodčích u startu, cíle a na
stanovištích, dále kontroluje i stav značení trasy. Je podřízen řediteli
závodu a spolu s ním podepisuje výsledkovou listinu.
7.3

Hospodář zabezpečuje ubytování, stravování, vyplácení náležitostí (vše v
případě potřeby). Je podřízen řediteli závodu a pokud není ustanoven
zvlášť správce technického materiálu, stará se i o jeho zabezpečení.

7.4

Zdravotník je podřízen řediteli závodu. Musí mít příslušnou zdravotní
kvalifikaci. Po dobu závodu musí dlít na stanoveném, řádně označeném
místě, které může opustit jen v případě potřeby ohlášeného úrazu pro
nutný okamžitý zásah. Zajistí dokumentaci úrazu a ohlášení příslušným
orgánům. V průběhu závodu zajišťuje první pomoc.

7.5

Stavitel trasy závodu je podřízen řediteli závodu. Zodpovídá za viditelné
a spolehlivé značení trasy závodu. Při rozmísťování kontrolních stanovišť
dbá na rovnoměrnost fyzických zátěží jednotlivých úseků. Zodpovídá za
činnost svých spolupracovníků.

7.6

Rozhodčí na stanovištích jsou podřízeni hlavnímu rozhodčímu. Před
závodem jsou poučeni o způsobu rozhodování, o podmínkách splnění
úkolů na stanovištích i o tom, jakým způsobem bude do startovních
průkazů zaznamenáno nezaviněné zdržení.

7.7

Odvolací komise je tvořena ředitelem závodu, hlavním rozhodčím a
stavitelem trasy. Vyřizuje písemně podané protesty. Protest podává
vedoucí skupiny závodníků do jedné hodiny po zveřejnění neoficiálních
výsledků.

7.8

Výsledková listina se předává nadřízenému schvalujícímu orgánu
ČASPV do sedmi dnů po ukončení SMP. K výsledkům je nutno připojit
místo a termín konání závodu, jména ředitele závodu a hlavního
rozhodčího s jejich podpisy. Obsahuje seznamy hlídek dle věkových
kategorií se jmény členů hlídek, u nichž je uveden rok narození, členství v
tělovýchovné organizaci, startovní číslo, výsledný čas a umístění.

D. TECHNICKÁ USTANOVENÍ
Výběr soutěžních disciplín je nutno provést s ohledem na terén a počasí (příloha č. 3).

1.

Nabídka soutěžních disciplín:

1.1

Hody na cíl

1.2

Vrhy, hody - síla
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E.

1.3

Překonávání překážek

1.4

Tábornické dovednosti

1.5

Orientace v terénu, práce s mapou, odhady

1.6

Součinnost, spolupráce hlídky

1.7

Znalost přírody

1.8

Vlastivědné znalosti

1.9

Zdravověda

PŘÍLOHY
Přílohy zde uvedené slouží jako vzor pro všechny stupně soutěže.
Příloha č. 1

Propozice závodu

Příloha č. 2

Zajištění SMP

Příloha č. 3

Soutěžní disciplíny

Příloha č.. 4

Soupiska
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