
71. SRAZ ODDÍLŮ 
 zabývajících se tábořením, turistikou a pobytem v přírodě 

Místo konání: údolí Seziny, 18. - 20. 9. 2020 
 

Časový plán srazu: 
pátek 18. 9. 

  - v odpoledních hodinách příjezd a ubytování 
 22.00 - večerka 

sobota 19. 9. 
 11.30 - porada vedoucích 
 12.00 - slavnostní nástup a zahájení srazu 
 12.30 - prezentace účastníků pětiboje 
 13.00 - zahájení soutěží 
 18.00  - ukončení soutěží 
 19.30  - zapálení táborového ohně 
 23.00  - večerka 

neděle 20. 9. 
  - dopoledne volno, oddílový program 
 11.00  - závěrečný nástup, vyhlášení výsledků, ukončení 

srazu 
 11.30  - setkání vedoucích oddílů 
  - odjezd domů podle potřeby 

Program srazu: 
Hlavní soutěží srazu je pětiboj o putovní štít vítězů. Soutěží šestičlenná chlapecká a dívčí družstva. 5 členů družstva je ve věku do 15 let (včetně), vedoucí 

družstva může mít maximálně 17 let. Pokud postavíte smíšené družstvo, soutěží v kategorii chlapců. A letos opět mohou soutěžit i smíšené hlídky veteránů, kde minimální 
věk je 16 let (včetně). Družstvo se na všech soutěžích prezentuje startovním číslem, které obdrží při zápisu (nezapomenout po skončení soutěží odevzdat). 
V případě protestů bude nutno předložit při prezentaci jakýkoliv průkaz s datem narození jednotlivých členů hlídky, pro kontrolu věku. 

Soutěže pětiboje o putovní štít 
1. Štafetový závod  –  tradiční součást Pětiboje, běží se po oválu, předává se štafetový kolík, každý člen družstva běží polovinu trati. 
2. Příroda  –  odbornost, která prověří vaše znalosti o přírodě. 
3. Šifrování  –  tady se ukáže, jak si poradíte z hledáním ukrytých zpráv. 
4. Přepalování provázku  –  klasická tábornická soutěž, každé družstvo je povinno nachystat si před startem zavřený velký ešus plný dřeva. 
5. Člunkový běh  –  soutěž, která prověří vaši fyzickou zdatnost. 

Štafetový závod proběhne pro všechna družstva najednou vyřazovacím způsobem ihned po prezentaci hlídek do pětiboje. Ostatní disciplíny musí jednotlivá 
družstva navštívit postupně v sobotu nejpozději do 18.00 hod. 

Další soutěže srazu 
- nejlepší scénka u táboráku 
- nejlepší písnička u táboráku 
- nejlepší oddílová kronika 
- nejlepší deník jednotlivce 
- hbitý uzlík (6 základních uzlů 
na čas) 

kategorie  
- do 12 let 
- do 15 let 
- od 16 let nahoru 

- lasování 
kategorie  
- do 15 let 
- od 16 let nahoru 

 
Pokud některý oddíl má připraveny další soutěže, poradíme se o nich na setkání vedoucích před zahájením srazu a při nástupu je vyhlásíte. 
 
Vedoucím a instruktorům:  
- Pomozte nám hlídat srazový prostor před cizími lidmi. Protože si nemůžeme být jisti, že si někdo nepřijde udělat zábavu na náš účet, je třeba hlídat si svá oddí-

lová tábořiště.  
- Dbejte o pořádek na tábořišti a dodržujte se svými oddíly noční klid. 
- Pomozte nám bodovat, potřebujeme od Vás hodnocení zpěvu a scének u táboráku a hodnocení deníků a kronik. Výsledky předejte do 15 min. po táboráku. 
- Pomozte nám se svým oddílem připravit táborový oheň, v sobotu nejpozději do 16.00 přineste k táborovému kruhu na osobu jedno metrové poleno dřeva. Dále pro-

síme všechny starší, aby nám pomohli postavit oheň a lavičky. 
- Připravte si vlastní oddílový program na neděli. 
- Kouření a požívání alkoholu v prostoru srazu je zakázáno!!! 

 Další důležité informace: 
- K srazovému tábořišti není přímý dojezd autem. Není povoleno, vyjma cisterny a cca 2 aut pořadatelů, sjíždět k tábořišti ani tam parkovat. Využijte parko-

vání u kostela v Olbramicích. 
- Dřevo na táborák a lavičky je možno těžit pouze na určeném místě, kteréžto Vám rádi ukážeme a podáme potřebné informace. 
- Vodu berte jen z určeného zdroje a dbejte na to, aby byla voda při odchodu řádně zastavena. Je nutné šetřit s vodou!!! 
- Používejte připravené latríny. 
- Odpadky vhazujte do připravených košů. 
- Případný úraz hlaste svému vedoucímu a vedení srazu. 
- Scénky k táboráku připravujte krátké. 
- Při rozdělávání ohňů dbejte požární bezpečnosti. 
- Pro uhrazení některých srazových nákladů vyberte na osobu částku 20,-Kč. 
- Pro cestu domů je v neděli zajištěn autobus od kostela v Olbramicích do Poruby na smyčku. 
- Cena dopravy autobusem je 15,- Kč na osobu za jednu jízdu nebo 20,- Kč na osobu za jízdy obě.  
- Cesty k latrínám, a pitné vodě budou patřičně označeny.
O místě a termínu příštího Srazu se dohodneme na setkání vedoucích a jinak se prosím informujte počátkem září příštího roku.

70. Sraz 2019 

70. Sraz 2019 – Kulturní středisko 70. Sraz 2019 – Ringo v kole 


