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ROZPIS
soutěže OV ČOS v zálesáckém závodu zdatnosti (ZZZ)
pro cvičební rok 2019/ 2020
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1.

ZÁKLADNÍ PŘEDPIS

Zálesácký závod zdatnosti (ZZZ) je soutěž družstev zahrnující běh v přírodním prostředí a dále
odborně-technickou zdatnost v přírodě, poznávací činnosti a teoretické vědomosti. Závod se koná
na cca 4 - 8 km terénním okruhu, kde tříčlenné hlídky plní různé úkoly. Běží se na čas. Některé
úkoly (disciplíny) mohou být mimo okruh a běžecký čas. K dosaženému času se za chyby u všech
disciplín připočítávají časové přirážky, jejichž výši oznámí pořadatel před závodem. Soutěž je
postupová, končí přeborem ČOS. Až po přebor župy včetně se může pořádat jako otevřená i pro
ostatní organizace. Dále se soutěž řídí Soutěžním řádem OV ČOS schváleným 12. 9. 2014.
2.

DISCIPLÍNY

Běh v terénu po vyznačené trase a dále tyto disciplíny:
1. základní: topografie, překážky, přírodniny, uzlování, oheň, první pomoc, historie a současnost
Sokola
2. volitelné: signalizace morseovkou, hod na cíl, vlastivěda, práce s nářadím, šošonský běh,
manipulace s břemenem, spolupráce ve skupině, odhady měr, šifry, zdravověda a jiné.
Výběr volitelných disciplín upřesní propozice závodu.
3.

KATEGORIE - dle roku narození

Žactvo - věk 11 – 14 let rok narození 2006 - 2009
Dorost - věk 15 – 17 let rok narození 2003 - 2005
V obou kategoriích startují tříčlenná družstva - chlapecká, dívčí nebo smíšená.
Na úrovni jednot, žup popř. oblastí lze podle místních podmínek věkové kategorie upravovat.
4.

ČASOVÝ PRŮBĚH SOUTĚŽE, PŘIHLÁŠKY

Do úrovně žup včetně se přebor v ZZZ řídí propozicemi, které je pořadatel povinen vydat
nejpozději 3 týdny před konáním župního přeboru. Nominaci na přebor ČOS provádí župní odbor
všestrannosti, který na základě výsledků župního přeboru přihlásí do přeboru ČOS za každou
kategorii příslušný počet družstev podle postupového klíče.
Přebor ČOS v ZZZ 2020
1.
2.
3.

Pořadatel: Sokolská župa Plk. Švece ve spolupráci s komisí pobytu v přírodě OV ČOS
Termín a místo: 22. - 24. 5. 2020, Třebíč
Časový průběh soutěže, postupový klíč

Organizátor župa Plk. Švece zpracuje propozice, které zašle ke kontrole a schválení na OV ČOS.
Komise pobytu v přírodě podle podkladů pořádající župy Plk. Švece zkontroluje a odsouhlasí
propozice přeboru, které následně rozešle všem župám, a to do 31. 3. 2020. Župní přebory v ZZZ
pro cvičební rok 2019 - 2020 se musí uskutečnit nejpozději do 12. 5. 2020. Závazné přihlášky žup
na přebor ČOS nutno doručit na určenou adresu nejpozději do 13. 5. 2020. Součástí přihlášky je
výsledková listina župního (oblastního) ZZZ.

1

Rozpis soutěže OV ČOS v zálesáckém závodu zdatnosti (ZZZ) pro cvičební rok 2019/2020

Postupový klíč: pro přebor ČOS – podle počtu družstev v župním přeboru (v 1 kategorii)
1. při účasti 1 - 3 družstev postupuje do přeboru ČOS 1 družstvo
2. při účasti 4 a více družstev postupují až 2 družstva
Počet náhradníků je omezen na jednoho v každé kategorii.
5.

EKONOMICKÉ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ

Ekonomické zajištění je dáno “Soutěžním řádem“ OV ČOS schváleným vedením náčelnictva ČOS
dne 12. 9. 2014. Finanční podmínky přeboru uvede pořadatel v propozicích - jde mj. o výši
startovného (určuje náčelnictvo OV ČOS) a úhradu za stravování (určuje pořádající župa). Stravu
je třeba objednat a zaplatit podle propozic, při neúčasti družstva se peníze za stravu nevracejí.
Pořadatel zabezpečuje přebor technicky, materiálně i personálně; mj. zajišťuje zdravotní službu a
rozhodčí a dále ubytování a stravování pro činovníky přeboru i pro závodníky a doprovod.
6.

CENY, PAMĚTNÍ LISTY

První tři družstva v každé kategorii obdrží diplomy a medaile. Vítězné družstvo každé kategorie
získá ještě putovní trofej – zlatou sekeru v kategorii žactva, stříbrnou sekeru v kategorii dorostu.
Všichni účastníci dostanou pamětní listy.
PODMÍNKY ÚČASTI V PŘEBORU ČOS
1.
2.

3.
4.
5.

Přeboru ČOS se může zúčastnit pouze řádně přihlášené družstvo župy, jehož členové
absolvovali župní závod své nebo jiné župy (výsledková listina je součástí přihlášky).
Každý řádně přihlášený účastník předloží ke kontrole u prezence tyto doklady: průkaz
zdravotní pojišťovny a platný členský průkaz ČOS s fotografií + členskou známkou na
příslušný rok. Při nesplnění tohoto ustanovení bude závodník vyloučen z přeboru bez náhrad.
Na sokolských soutěžích je podmínkou účasti sokolská symbolika, viditelně a důstojně
umístěná na cvičebním úboru (na svrchním oděvu).
Za zdravotní stav závodníků odpovídají rodiče.
Pojištění: všichni účastníci jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS (úrazové pojištění).

Zpracovala a schválila komise pobytu v přírodě OV ČOS dne 10. 6. 2019
Schváleno sportovně technickou komisí soutěží OV ČOS dne 12. 6. 2019
Projednalo vedení náčelnictva ČOS dne 13. 6. 2019
Schválilo vedení náčelnictva ČOS dne 24. 6. 2019

Anna Jurčíčková v. r.
náčelnice ČOS

Petr Svoboda v. r.
náčelník ČOS

Rozpisy soutěží řízených OV ČOS jsou k dispozici na www.sokol.eu
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