
PRAVIDLA SOUTĚŽE DEN ZEMĚ

Soutěžící

Soutěž je určena žákům a studentům 4. - 9. třídy ZŠ a odpovídajícícm ročníkům víceletých gymnázií.

Soutěžící soutěží ve dvojicích ve třech kategoriích podle věku: I. kategorie - 4. + 5. třída, II. kategorie - 6. + 7. 

třída, III. kategorie - 8. + 9. třída. Patří-li každý soutěžící ze soutěžní dvojice do jiné kategorie, dvojice soutěží v 

kategorii vyšší.

Každá škola nominuje do soutěže maximálně 4 dvojice v každé kategorii, není-li uvedeno jinak.

Soutěžní trasa, čas

Soutěžní dvojice se registruje na startu, zaplatí poplatek a získá soutěžní kartu.

Každá soutěžní karta má pořadové číslo, podle kterého bude dvojice startovat.

Dvojice startují v pravidelných časových intervalech.

Při startu se dvojici zapíše čas startu, po doběhnutí odevzdává dvojice soutěžní kartu opět na startu, kde se jí zapíše 

čas doběhnutí.

Soutěžní trasa vede po Podskalí podél řeky k jezu a zpět, je značena barevnými fábory a je na ní 10 stanovišť.

Dvojice, která je na trati déle než hodinu, je diskvalifikovaná.

Plnění úkolů

Na každém stanovišti je 5 - 10 úkolů vědomostních úkolů, jejichž řešení vypisují soutěžící do soutěžní karty. 

Správná odpověď se značí do karty křížkem.

Pouze jedna odpověď je správná.

Každá kategorie má kartou určený počet úkolů, který plní.

Body, ceny

Soutěžní karty jsou hned na místě vyhodnocovány, po doběhnutí poslední dvojice jsou vyhlášeny výsledky.

Za každou správnou odpověď získává dvojice jeden bod, za špatnou odpověď se body nestrhávají.

Vítězí dvojice s nejvyšším počtem bodů, v případě rovnosti bodů rozhoduje čas.

První tři nejlepší dvojice v každé kategorii získávají diplom a věcnou cenu.

Bezpečnost

Dvojice dává při pohybu na trati pozor na chodce, malé děti, cyklisty a bruslaře.

Pokud nemusejí, nepohybují se soutěžící po cyklistické stezce, trasa je umístěna převážně mimo ni.

V areálu CEV Podskalí se soutěžící řídí návštěvním řádem – neotvírají kotce, králíkárny ani klece, nesahají do 

prostor, která zvířata obývají.


