AKCE VPŘED

XXXIII. ročník
za přispění Města Chrudim

Termín a místo konání: sobota 21. dubna až neděle 22. dubna 2018, Hlinsko
Časový plán:
sobota:

8.00 - 9.15 h.
9.30 hod.
24.00 hod.

registrace – restaurace Rychtář - bar, Hlinsko, okres Chrudim
nástup, organizační pokyny a start I. etapy
konec I. etapy

neděle:

7.00 hod.
12.00 hod.
13.00 - 14.00 h.

nástup, start II. etapy
konec II. etapy
nástup, vyhodnocení akce

Zajištění:

pořadatel – Český kmen Zálesáka, uspořádáním pověřeno středisko Zaječice p.s. a Chrudim

Určení:

pro registrovaná střediska Zálesáka a i pro zájemce z ostatní veřejnosti

Přihlášky a náklady:


závaznou přihlášku zaslat elektronicky do 16. dubna 2018, přihláška je na adrese
http://www.tabornici-chrudim.cz/index.php/akce/vpred/prihlaska



případné dotazy možno uplatnit na adrese Ing. Karel Krbálek, Bítovany 102, 538 51 Chrast
tel.: 469 665 153, mob.: 603 787 276, e-mail: karel.krbalek@seznam.cz



soutěžící i pořadatelé jsou pojištěni hromadnou pojistkou Sdružení sportovních svazů



cestovné členům Zálesáka ČR hradí pořadatel (doložit průkaz se známkou na rok 2018)



věci nepotřebné pro akci možno odložit do doprovodného vozidla



startovné družstva činí 50,- Kč, hradí se při prezentaci

Pravidla akce:


akce „VPŘED“ je soutěží tříčlenných družstev v orientačním postupu se zátěží tvořenou vlastním vybavením a
v plnění všestranných úkolů



soutěže se mohou zúčastnit osoby od 15 let, soutěžící se musí chovat tak, aby nezpůsobili škodu a neohrozili
zdraví své i jiných a důstojně reprezentovali akci



trasa je neznámá a je objevována plněním úkolů, k postupu nesmí být použito žádného dopravního prostředku



vybavení každého jednotlivce odpovídá dvoudennímu pobytu v přírodě s nouzovým nocováním a vlastním
stravováním, společné tvoří buzola, psací potřeby, potřeby na vaření, lékárnička a mobil (lépe dva)



družstvo postupuje společně a do cíle, musí dojít alespoň dva členové se svým a i společným vybavením



soutěžící nesmí během akce nic odložit a ani přibrat, kromě vody



pořadí je určováno podle čistého času družstva (čas pochodu + trestný čas - čekací čas)



zprávy ponechávejte na místě nepoškozené, velitel družstva se podepíše na kontrolku i v případě, že na
stanovišti je rozhodčí (nepodepsání značí vynechání kontrolky)



družstva na stanovištích plní úkoly v pořadí příchodu, za nesplnění úkolu je uložen trestný čas a je
zaznamenáván čekací čas



další informace budou předány na startu

Vyhodnocení akce:


prvních pět družstev obdrží věcné ceny, každý účastník obdrží diplom



protesty a připomínky se podávají štábu akce s vkladem 50,- Kč, v oprávněném případě se vrací

