
Junák – český skaut, středisko Jih Opava, z. s. ev. č. 815.03

V á n o č n í  t u r n a j  v e  h r á c h  2 0 1 9
Pořadatel: Junák – český skaut, středisko Jih Opava, z. s.a Junák
Datum: sobota 14. prosince 2019
Místo: Masarykova základní škola, Riegrova 13, Opava
Zahájení: 8.00 hod. Předpokládané ukončení turnaje: 14.00  - 15.00 hod.

Startovné je 150 Kč na hlídku.

Každý člen hlídky si  vezme s sebou: vázačku, zápisník, průpisku, přezůvky, svačinu.
Na „výtvarnou činnost“ si stratující vezme:  pastelky, tužku
Celá hlídka si vezme s sebou: čtverečkované papíry, průpisku (červená, modrá) – na piškvorky

Počty startujících v hlídkách a rozdělení věkových kategoriích: 
6-11 let (do ročníku 2008) 4 až 6 členů
11-15 let (ročníky 2008 – 2003) 4 až 6 členů

Za každý oddíl mohou nastoupit maximálně 2 hlídky. Buď 2 hlídky v ladší kategorii, nebo 2 hlídky ve starší 
kategorii, nebo v každé kategorii jedna hlídka.. 

Všechny disciplíny letos budou probíhat současně, nejdříve soutěže pro jednotlivce a poté soutěže pro celou hlídku.
Tudíž i zpěv bude probíhat někde v učebně. Proto je nutné zajistit za každý startující oddíl navíc 1 „osoba“ na 
výpomoc jako rozhodčí a z a každé středisko pak 1 „osoba“ jako rozhodčí na kategorii zpěv.

U hlídky která bude mít méně než 6 členů je nutné zdvojení disciplín pro jednotlivce. A to následujícím způsobem:
4 členná hlídka: piškvorky / signalizace+zručnost / výtvarná činnost / první pomoc+hlavolam
5 členná hlídka: piškvorky / signalizace+zručnost / první pomoc / hlavolam / výtvarná činnost

Zpěv
Celá hlídka zazpívá, zdramatizuje libovolnou píseň. Povoleny jsou libovolné hudební nástroje (na které hraje/hrají 
členové hlídky), či jakékoli jiné pomůcky. Hodnotí se originalita, zapojení všech členů do zpěvu, zapojení všech 
členů do dramatizace, celkový dojem z vystoupení.

Všechny 

Základní podmínky turnaje:

1. V turnaji závodí 4 až 6 členné hlídky a to ve dvou věkových kategoriích (6-11 let ,11-15 let)
Každá hlídka má svého velitele. U starší kategorie to jsou ročníky (2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008).
U mladší kategorie to jsou ročníky (2008, 2009,... a mladší)

2. Hlídky nastoupí k turnaji v kroji. Velitel hlásí příchod hlídky u registrace a odevzdá zde přihlášku s 
definitivním složením hlídky.

3. U jednotlivých disciplín se hodnotí správnost provedení, znalosti a většinou i čas. Přesné hodnocení (viz 
pravidla níže) ještě upřesní rozhodčí před absolvováním jednotlivých disciplín. 
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4. Chování hlídek musí být po celou dobu turnaje ukázněné a kolektivní. Všichni závodí čestně a snaží se 
včasnými nástupy o rychlý průběh turnaje. Pro neukázněnost a hrubé chování může být hlídka 
diskvalifikována.

5. Celkové hodnocení a stanovení pořadí bude provedeno na závěr turnaje. Zároveň budou vítězům předány 
ceny a diplomy.
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6. Hlídky soutěží v těchto disciplínách:  
a. soutěží jeden člen hlídky (v každé disciplíně jiný člen)  

piškovorky
signalizace
zručnost 
první pomoc
hlavolam 
výtvarná činnost

b. soutěží celá hlídka:  
Kimova hra
Setonova hra
vázání uzlů 
všeobecné znalosti
klubovní hra „Štafeta“ 
zpěv (cca 2-3 minuty)

7. Hlavní rozhodčí si vyhrazuje právo upravovat pravidla podle počtu přihlášených hlídek, aby se 
soutěže neprotahovaly (zejména u disciplíny piškvorky a první pomoc). Změny budou vždy 
vyhlášeny při zahájení turnaje.

8. Každá startující zaplatí při registraci startovné ve výši 150,- Kč za hlídku.  To poslouží ke krytí nákladů 
na občerstvení hlídek a na úklid školy.

9. Prosíme vedoucí, aby si své svěřence ohlídali po celou dobu soutěží, zejména v době čekání na nástup do 
dalších disciplín. Jsme rádi, že turnaj může probíhat ve školních prostorách a neradi slyšíme, že se skautská 
mládež neumí chovat.
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Aby se hlídky mohly již nyní připravovat v oddílech na tento turnaj, uvádíme stručný popis a pravidla
jednotlivých disciplín.

PIŠKVORKY:

Závodí jeden člen hlídky. Hraje se systémem každý s každým (vrámci své věkové kategorie). Dva soupeři 
hrají mezi sebou na “2 VÍTĚZNÉ HRY“. O tom kdo zahájí první hru rozhodne “LOS“ nebo 
“DOMLUVA“ mezi hráči, dále se pak “STŘÍDAJÍ“. 
Při velkém počtu hlídek pořadatelé změní herní systém, nebude hrát každý s každým

SIGNALIZACE:

Závodí jeden člen hlídky, který obdrží v psané, zvukové či jiné formě. 
Text v Morseově abecedě převede zpět do běžné abecedy - dešifruje ho. 
Hodnotí se počet správně zapsaných písmen. Přesné bodové hodnocení se dozví startující před začátkem 
soutěže.

ZRUČNOST:

Plnění úkolu podle pokynu rozhodčího.
Soutěží jeden člen hlídky. Hodnotí se splnění úkolu, při nesplnění se započítává. max. čas. Ten určí 
rozhodčí podle počtu hlídek.

PRVNÍ POMOC:
Závodí jeden člen hlídky. Hodnotí se správně provedení úkolu v daném časovém limitu.

HLAVOLAM:

Závodí jeden člen hlídky. Dle zadání soutěžící plní úkol. Hodnotí se čas a počet správných odpovědí. Za 
každou nesprávnou odpověď se k měřenému času připočte penalizace. Při stejném čase je lepší ten, kdo má 
méně chyb.

VÝTVARNÁ ČINNOST:

Závodí jeden člen hlídky. Za určenou dobu rozhodčím ztvární daný motiv danou výtvarnou technikou. 

KIMOVA HRA:

Celá hlídka pozoruje po dobu 1 minuty 20 různých předmětů. Na připravený papír pak napíše každý člen 
hlídky předměty, které se zapamatoval. Lidové názvy, případně kresba předmětu je přípustná, jen pokud 
předmět správně vystihuje. Čas k napsání je 3 minuty. Hodnotí se počet správně zapsaných předmětů.

SETONOVA  HRA:

Celá hlídka pozoruje po dobu 1 minuty 5 bílých a 5 černých stejných figurek na šachovnici. Na připravený 
papír s nákresem šachovnice pak každý člen hlídky zakreslí 5 bílých a 5 černých figurek tak, jak si je 
zapamatoval. Čas k zakreslení je 2 minuty. Hodnotí se počet správně zakreslených figurek.

VÁZÁNÍ UZLŮ:

Závodí celá hlídka. Každý člen váže jeden ze šesti základních uzlů formou štafety. Druh uzlu, který bude 
vázat, si každý předem vylosuje. Soutěžící stojí v řadě a před sebou mají na zemi nataženy vázačky, či jiný 
materiál. Na povel rozhodčího začne první člen vázat svůj uzel a po jeho uvázání jej položí na zem. Dotkne 
se rukou druhého člena, který začne vázat svůj uzel. Tak pokračují všichni dál až poslední po uvázání uzlu 
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a odložení vázačky volá hlasitě: „Hotovo!“. Lodní smyčka se váže kolem nohy stolu, nikoliv nahazováním. 
Dračí smyčku si soutěžící váže kolem pasu. Zkracovačka se váže na zavěšeném laně. Měří se čas celé 
hlídky. Za každý špatně uvázaný uzel se připočítává k výslednému času 10 vteřin, za neuvázaný uzel (tzn. 
soutěžící se nepokusí ani uzel uvázat) se připočítává k výslednému času 25 vteřin. Při stejném výsledném 
čase je lepší ta hlídka, která měla méně chyb. 
Správnost uzlů se bude hodnotit dle uvedené přílohy!

VŠEOBECNÉ ZNALOSTI A ZNALOSTI PŘÍRODY:

Závodí celá hlídka. Hlídce je předložen určitý počet očíslovaných obrázků (20-30) známých osobností 
politického, kulturního a sportovního života, obrázky měst, hradů, znaků měst, kresby z tábornické a 
junácké praxe a očíslované obrázky s tématikou přírody. Na připravený papír napíše hlídka jejich správné 
pojmenování v co nejkratším čase. Odpovědi je třeba psát v takovém pořadí, v jakém jdou obrázky za 
sebou (jak jsou očíslovány). Odpovědi zapisuje jeden člen čitelně, ostatní tiše radí a diktují. Obrázků se 
nesmí dotýkat ani je někam jinam přemísťovat. Měří se čas celé hlídky. Za každou špatnou nebo nečitelnou 
odpověď se připočítává k výslednému času 10 vteřin. Při stejném výsledném čase je lepší ta hlídka, která 
měla méně chyb. Každá hlídka může plnit tuto disciplínu nejdéle 5 minut. Pak musí odevzdat zapisující 
člen papír s odpověďmi rozhodčímu.

KLUBOVNÍ HRA „ŠTAFETA“:

Soutěží celá hlídka. Každý člen plní svůj úkol, který dostane u stolku rozhodčího. Když ho splní, vrátí se 
zpět, klepne do nastavené dlaně druhého, který běží k rozhodčímu pro svůj úkol atd. Nemůže-li některý 
hráč sám úkol splnit, vrátí se zpět ke své hlídce, aby mu spoluhráči poradili, popřípadě pomohli. Tak se 
všichni vystřídají. Pro hlídku závod končí, když stojí v zástupu a první člen hlásí nahlas: „Hotovo!“. 
Hodnotí se čas a počet splněných úkolů. Za každý nesplněný úkol se připočítává k výslednému času 10 
vteřin. Při stejném výsledném čase je lepší ta hlídka, která měla méně chyb.

ZPĚV:
Celá hlídka zazpívá, zdramatizuje libovolnou píseň. Povoleny jsou libovolné hudební nástroje (na které 
hraje/hrají členové hlídky), či jakékoli jiné pomůcky. Hodnotí se originalita, zapojení všech členů do 
zpěvu, zapojení všech členů do dramatizace, celkový dojem z vystoupení.

Všem, kteří se zúčastní tohoto turnaje, přejeme dobrou zábavu a hodně úspěchů.

B u ď t e  p ř i p r a v e n i !

Opava 2.12.2019 za středisko Opava - Jih: Radek Michálka – RADA
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P Ř Í L O H A :  V Á Z Á N Í  U Z L Ů

Ambulanční uzel

Škotový uzel

Lodní uzel

Rybářská spojka

Zkracovačka

Dračí smyčka
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