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PRAVIDLA INDIÁNSKÉ STEZKY
I. OBECNÉ INFORMACE
Stezka je určena dětem a mládeži ve věku od 7 do 19 let. Závodníci
jsou rozdělení do 4 věkových kategorií a startují ve dvoučlenných
hlídkách, zvlášť chlapci a dívky. Hlídky plní úkoly v jednotlivých
soutěžních oblastech na stanovištích (kontrolách) podle pravidel IS
a podle pokynů stavitele trati.
Povinné vybavení hlídky
• řádně vyplněný startovní průkaz,
• vhodné oblečení a obuv (krytá kolena a lokty) - psací potřeby,
• buzola (závodníci starší kategorie a výše).

II. KATEGORIE:
•
•
•
•

nejmladší chlapci, dívky........................... 7- 9 let
mladší chlapci, dívky ............................ 10-12 let
starší chlapci, dívky .............................. 13-15 let
dorostenci, dorostenky (dorost) ............ 16-19 let

Zvlášť startují chlapci a zvlášť dívky.
Pro příslušnost ve věkové kategorii je rozhodující věk závodníků dosažený
v kalendářním roce, ve kterém se závody konají. Ve zvláštním případě může
pořadatel povolit start věkově smíšené dvojice. Podmínkou je start
v kategorii, která náleží staršímu účastníkovi dané dvojice.

III. ORGANIZACE
Indiánská stezka zpravidla probíhá ve třech kolech:
1. místní kola
- do 30.5. příslušného roku
2. regionální kola
- do 30.6. příslušného roku
3. republikové kolo - do 30.9. příslušného roku
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IV. DOPORUČENÉ DÉLKY TRATÍ PRO
JEDNOTLIVÉ KATEGORIE
1. nejmladší a mladší chlapci a dívky ..................... 1,5 - 3 km
2. starší chlapci a dívky, dorost, dorostenky.............. 3 - 5 km
Trať by měla vést především členitým terénem a musí být řádně vyznačena
(nejlépe fáborky a podle počtu tras i barevně odlišnými). Měla by být postavena tak, aby si ji závodníci nemohli zkracovat. O tom, zda se staví tratě pro
každou kategorii zvlášť, rozhodne pořadatel na základě místních podmínek.

V. PRŮBĚH ZÁVODU
Hlídky startují v určených časových intervalech podle pokynů startéra.
Start, cíl a stanoviště jednotlivých kontrol musí být řádně označeny.
Každá kontrola musí být obsazena vedoucím kontroly, mimo kontrol
poznávacích. Každý vedoucí dostane písemné pokyny, jak na
příslušné kontrole rozhodovat. Při případném čekání na kontrole se hlídce
zapisuje do startovního průkazu skutečný čas čekání na kontrole v celých
minutách. Hlídky mají za úkol překonat stezku v nejkratším čase a plnit na
kontrolách určené úkoly (soutěžní oblasti) v pořadí stanoveném pořadateli.
Průchod hlídek jednotlivými kontrolami se zaznamenává do startovního
průkazu. Závodníci jsou povinni proběhnout startem a cílem. V cíli se
zapisuje čas posledního člena hlídky. Projde-li hlídka cílem, závod pro ni
skončil. Před skončením celého závodu se již nesmí vrátit na trať. V průběhu
závodu nesmí závodníci přijímat ani poskytovat žádnou pomoc, mimo
případů ohrožení bezpečnosti a zdraví.

VI. DISKVALIFIKACE HLÍDKY:
Hlídka může být diskvalifikována:
• za neuposlechnutí pokynů nebo příkazu pořadatelů a za
nerespektování pravidel soutěže
• za ztrátu startovního průkazu
• za vynechání některého stanoviště kontroly, (pokud toto
stanoviště nevynechá pořadatel sám)
• nepřijde-li hlídka do cíle úplná a pokud hlídka pomáhá na trati či
na kontrole svými vědomostmi nebo jinak jiné hlídce, přijme-li
pomoc od jiných (s výjimkou zranění, či ohrožení života)
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• za úmyslné porušení vybavení a značení trati - za nečitelné údaje
ve startovním průkazu
O diskvalifikaci rozhodne hlavní rozhodčí závodu.

VII. HODNOCENÍ
Hodnotí se čas, ve kterém hlídka absolvovala trať od startu do cíle a
plnění jednotlivých úkolů na kontrolách. Vítězem v každé věkové
kategorii se stává hlídka, která k dosaženému času na trati
s připočtením trestných minut, dosáhne nejkratšího výsledného času.
O provedení každého kola indiánské stezky musí být sepsán protokol. Jeho
součástí je výsledková listina. Po skončení závodu musí každá zúčastněná
organizace dostat výsledkovou listinu. Postupový klíč do regionálního kola z
nižších kol určí pořadatel regionálního kola. Do národního finále Indiánské
stezky postupují vítězové jednotlivých kategorií regionálních kol. Ve
výjimečných případech může pořadatel stanovit postupový klíč po dohodě
s vyhlašovateli (např. pro postup i ze druhých míst).

VIII. PŘIPOMÍNKY A PROTESTY
Připomínky a protesty k závodu se mohou podávat během závodu a
do patnácti minut po skončení závodu. Při podání protestu se musí
složit záloha ve výši 100,- Kč. Při oprávněném protestu se záloha
vrací, v opačném případě ne.

IX. SOUTĚŽNÍ OBLASTI PODLE
JEDNOTLIVÝCH VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Nejmladší chlapci (NCH) a dívky (ND) 7-9 let:
1.
Topografie
8.
2.
Uzlování
9.
3.
Ohně
10.
4.
Turistické, topografické
11.
a ochranářské značky
12.
5.
Indiánská stezka
13.
6.
Přírodní a kulturní památky
14.
15.
7.
Léčivé rostliny

Chráněné rostliny
Dřeviny
Savci
Ptáci
Ochrana přírody
Abeceda táborníka
Střelba z praku
Les
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Mladší chlapci (MCH) a dívky (MD) 10-12 let:
11.
1.
Topografie
2.
Uzlování
12.
3.
Stavba stanu
13.
4.
Ohně
14.
5.
Turistické, topografické
15.
16.
a ochranářské značky
6.
Indiánská stezka
17.
18.
7.
Přírodní a kulturní památky
8.
Léčivé rostliny
19.
20.
9.
Chráněné rostliny
10. Dřeviny
Starší chlapci (SCH) a dívky (SD) 13-15 let:
Dorost chlapci (DCH) a dívky (DD) 16-18 let:
12.
1.
Topografie
13.
2.
Uzlování
14.
3.
Stavba stanu
15.
4.
Ohně
16.
5.
Turistické, topografické
17.
a ochranářské značky
18.
6.
Indiánská stezka
19.
7.
Přírodní a kulturní památky
20.
8.
Léčivé rostliny
21.
9.
Chráněné rostliny
22.
10. Dřeviny
23.
11. Houby

Savci
Ptáci
Ryby
Plazi a obojživelníci
Nerosty a horniny
Ochrana přírody
Astronomie
Abeceda táborníka
Střelba z praku
Les

Savci
Ptáci
Ryby
Plazi a obojživelníci
Hmyz
Stopy
Nerosty a horniny
Ochrana přírody
Astronomie
Abeceda táborníka
Střelba z praku
Les

X. PŘIHLÁŠKY
Organizace, které vysílají své členy na závod, musí podat ve stanoveném
termínu přihlášku. Přihláška musí obsahovat: název a místo organizace,
počet startujících hlídek, jména a příjmení závodníků, rodné číslo (nebo
datum narození), bydliště a jméno vedoucího závodníků + rodné číslo
(nebo datum narození) + č. OP + adresa + tel. spojení. Vysílající organizace
a příslušný doprovod odpovídají za zdravotní stav svých závodníků, dále že jsou
závod schopni absolvovat a za úplnost a pravdivost údajů.
Termíny pro zaslání přihlášek do regionálního a republikového kola budou
upřesněny rozpisem na příslušný rok.
Přihlášky do regionálního kola podává vysílající organizace. Přihlášky do
republikového kola podává organizátor regionálního kola do 15. 7. příslušného
kalendářního roku vyhlašovatelům soutěže. Vzor přihlášky je uveden na str. 17.
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XI. PREZENCE
Při prezenci před závodem, kterou pořadatel vypíše v rozpisu před závody,
vedoucí závodníků předloží ke kontrole seznam startujících potvrzený
razítkem organizace a podpisem.
Konečná kontrola se provádí těsně před startem, aby se prověřilo, zda se na
předstart dostavili závodníci nahlášení při prezentaci.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
V případě zhoršených klimatických či jiných podmínek je možné zkrátit trať
a vynechat jednotlivá stanoviště. Vyhlašovatelé mají právo změnit soutěžní
řád, pravidla soutěže.

TATO PRAVIDLA NABÝVAJÍ ÚČINNOSTI OD 1. 1. 2007
A TÍM NAHRAZUJÍ PRAVIDLA S ÚČINNOSTÍ OD 1. 1. 2003.
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Přehled jednotlivých disciplín
1. TOPOGRAFIE

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• nejmladší chlapci a dívky:
každý člen hlídky určuje podle buzoly jednu světovou stranu. Světovou stranu
si každý člen hlídky losuje. Určují se světové strany: sever, jih, východ a západ.
HODNOCENÍ: za nesplnění úkolu dostane každý člen hlídky 1 trestnou minutu.
Rozpětí trestných minut 0 - 2.
• mladší chlapci a dívky:
každý člen hlídky určí světovou stranu pomocí busoly a za druhé ještě
zorientuje mapu podle busoly. Světovou stranu si každý losuje. Určují se
světové strany: sever, jih, západ, východ, severozápad, severovýchod,
jihozápad a jihovýchod.
HODNOCENÍ: Za každý nesplněný úkol dostane každý člen hlídky 1 trestnou
minutu. Rozpětí trestných minut 0 - 4.
• starší chlapci a dívky, dorost:
hlídka má za úkol projít 4 azimutové úseky v délce do 250 m. Maximální
celková délka - 1000 m. Na začátku každého azimutu musí být označení
azimutového úseku. Na hraničních bodech je uveden azimut a vzdálenost na
další hraniční bod. Způsob a místo označení hraničního bodu do startovního
průkazu závodníků se oznámí před závodem při výkladu trati.
HODNOCENÍ: za neoznačení či špatné označení kontrolního bodu ve startovním
průkazu dostane hlídka 10 trestných minut. Rozpětí trestných minut 0 - 40.

2. UZLOVÁNÍ

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• nejmladší chlapci a dívky:
každý člen hlídky musí uvázat funkčně jeden uzel. Každý člen si vylosuje, který
uzel bude vázat. Uzly určené k vázání:
a) ambulanční uzel
b) škotova spojka
c) liščí smyčka
d) zkracovačka
e) osmičkové poutko
HODNOCENÍ: za každý nesprávně uvázaný uzel 1 trestná minuta. Rozpětí
trestných minut 0 - 2.
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• mladší chlapci a dívky:
každý člen hlídky musí uvázat funkčně dva uzly. Každý člen si vylosuje, které
uzly bude vázat. Uzly určené k vázání:
a) ambulanční uzel
b) škotova spojka
c) liščí smyčka
d) zkracovačka
e) lodní smyčka
f) dračí smyčka
g) osmičkové poutko
h) křížová spojka
HODNOCENÍ: za každý nesprávně uvázaný uzel 1 trestná minuta. Rozpětí
trestných minut 0 - 4.
• starší chlapci, dívky a dorost:
každý člen hlídky musí uvázat funkčně dva uzly. Každý člen hlídky si vylosuje,
které uzly bude vázat. Uzly určené k vázání:
a) ambulanční uzel
b) škotova spojka
c) liščí smyčka
d) zkracovačka
e) lodní smyčka
f) dračí smyčka
g) rybářská spojka
h) dřevařská smyčka
i) osmičkové poutko
j) křížová spojka
k) kotevní smyčka
HODNOCENÍ: za každý nesprávně uvázaný uzel 1 trestná minuta. Rozpětí
trestných minut 0 - 4.
Na kontrole je připraven potřebný materiál pro vázání uzlů.

3. STAVBA STANU

(MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• úkolem hlídky je složení a postavení stanu typu A s podlážkou. Hlídka začíná
složením postaveného stanu na tři díly do válce a uložením pevných tyčí a
kolíků rovnoběžně s podélnou stěnou válce. Po skončení této části hlídka hlásí
vedoucímu kontroly splnění úkolu. Vedoucí ihned po ohlášení dá pokyn
k odstranění nedostatků nebo k pokračování úkolu. Při plnění druhé části úkolu
hlídka stan postaví a vypne všemi kolíky. Po postavení stanu hlásí hlídka
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vedoucímu splnění úkolu. Na jeho pokyn odstraní nedostatky. Na každou trať
je zapotřebí dostatečný počet stanů typu A a sekyrek. Ve výjimečných
případech (pokud to vyžadují místní podmínky) je možné použít jiný typ stanu.
HODNOCENÍ: limit na sbalení a postavení stanu je 6 minut. Po uplynutí této doby
dostane hlídka 15 trestných minut.

4. OHNĚ

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• na této kontrole má hlídka za úkol postavit dva typy ohně. Ohně si hlídka
vylosuje. Každý člen hlídky plní úkol samostatně a staví vždy jeden oheň.
Ohně pro stavbu:
a) pyramida
b) pagoda
c) hranice
d) strážní oheň
HODNOCENÍ: za nesprávně postavený oheň a určené ohniště 1 trestná minuta.
Rozpětí trestných minut 0 - 2.
Na kontrole je připravený potřebný materiál, roztříděný dle jednotlivých druhů ohňů.

5. TURISTICKÉ, TOPOGRAFICKÉ
A OCHRANÁŘSKÉ (FENOLOGICKÉ) ZNAČKY

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• na stromech, pařezech a jiných způsobilých předmětech v terénu do výšky
max. 2 m nad zemí a 10 m do šířky na obě strany jsou viditelně ze značené
trati umístěny značky. Značky jsou vzestupně očíslovány a jsou na formátu A4.
U každé značky jsou uvedeny 4 významy označené písmeny A, B, C, D, ze
kterých je jeden význam správný. Hlídka plní úkol testovým způsobem
(přeškrtnutím správného významu ve startovním průkazu). Začátek a konec
úseku je označen. Úsek značek je v délce do 300 m.
Počet značek pro jednotlivé kategorie:
nejmladší a mladší chlapci a dívky:
3 turistické, 3 topografické a 2 ochranářské značky
starší a dorost chlapci a dívky:
4 turistické, 3 topografické a 3 ochranářské značky
HODNOCENÍ: za nesprávné určení významu značky dostane hlídka 1 trestnou
minutu, rozpětí trestných minut nejmladší a mladší kategorie: 0 - 8, starší
kategorie a dorost: 0 - 10.
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6. INDIÁNSKÁ STEZKA

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• zde má hlídka za úkol co nejrychleji a beze ztrát proběhnout stezku. Stezka se
skládá z těchto disciplín podle kategorií:
nejmladší chlapci a dívky:
přechod klády (kladiny), plížení, lanová lávka a hod oštěpem na cíl.
mladší chlapci a dívky:
přechod klády (kladiny), plížení, lanová lávka, hod oštěpem na cíl a
střelba z luku na cíl.
starší chlapci, dívky a dorost:
přechod klády (kladiny), plížení, lanová lávka, hod oštěpem na cíl,
střelba z luku na cíl a odhad vzdálenosti.
Přechod klády (kladiny)
• hlídka (po jednom) musí přejít bez dotyku země kládu (kladinu).
HODNOCENÍ: za jedno a více dotknutí země, tj. nezvládnutí úkolu, dostane
soutěžící jednorázově 3 trestné minuty. Rozpětí trestných minut 0 - 6.
Plížení
• hlídka se plíží současně v drahách širokých 2 m, vysokých 40 cm a dlouhých
10 m. Dráhy se připraví z dřevěných kůlů a ve správné výši nataženými
provázky.
HODNOCENÍ: za jedno dotknutí dostane hlídka 1 trestnou minutu, za 2 a více
dotknutí obdrží jednorázově 5 trestných minut. Rozpětí trestných minut 0 - 5.
Přechod lanové lávky
• úkolem každého člena hlídky je přejít lanovou lávku bez dotknutí země.
HODNOCENÍ: za každé nezvládnutí lanové lávky 3 trestné minuty. Rozpětí
trestných minut 0 - 6.
Hod oštěpem na cíl
• hází se do čtverce 2 x 2 m. Každý člen hlídky hází třikrát. Nejmladší hází ze
vzdálenosti 6 m, mladší ze vzdálenosti 8 m, starší a dorost 12 m.
HODNOCENÍ: za každý hod oštěpem mimo obdélník dostane hlídka 1 trestnou
minutu. Počítá se bod dopadu špičky (nikoliv případné doklouznutí oštěpu).
Rozpětí trestných minut 0 - 6.
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Střelba z luku na cíl
• střílí se na terčovnici. Každý člen střílí třikrát. Mladší střílí ze vzdálenosti: 10 m.
Starší a dorost střílí ze vzdálenosti: 15 m.
HODNOCENÍ: za každou střelu mimo dostane hlídka 1 trestnou minutu. Rozpětí
trestných minut 0 - 6.
Odhad vzdálenosti
• každá hlídka odhaduje vzdálenost ze stanoviště k terči. Vedoucí stanoviště
nezná skutečnou vzdálenost, na kontrole zapíše do startovního průkazu
hlídkou určenou vzdálenost. Správnost odhadu vyhodnotí počtáři. Velikost
terče 50 x 50 cm. Odhaduje se do vzdálenosti 200 m. Používání pomůcek je
zakázáno.
HODNOCENÍ: přípustná tolerance je +/- 10 %. V případě nesprávného odhadu
vzdálenosti dostane hlídka 3 trestné minuty.

7. PŘÍRODNÍ A KULTURNÍ PAMÁTKY

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu na své trati umístěnou vhodným způsobem jako
kontrola turistické, topografické a ochranářské značky. Plnění je shodné s touto
kontrolou. Počty fotografií na trati podle kategorií:
nejmladší a mladší kategorie..................... 5ks
starší kategorie a dorost........................... l0ks
Začátek a konec úseku by měl být řádně označen, délka úseku by neměla být
delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu,

rozpětí trestných minut 0 - 5 - 10 trestných minut podle kategorie.

8. LÉČIVÉ ROSTLINY

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Léčivé rostliny" na své trati, umístěnou
způsobem shodným s kontrolou turistické, topografické a ochranářské značky
a její plnění je též shodné s touto kontrolou.
Pro všechny kategorie je počet vyobrazení léčivých rostlin: 5 ks. Začátek a
konec úseku by měl být řádně označen, úsek by neměl být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí trestných minut 0 - 5.
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9. CHRÁNĚNÉ ROSTLINY

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Chráněné rostliny" na své trati, umístěnou
způsobem shodným s kontrolou turistické, topografické a ochranářské značky
a její plnění je též shodné s touto kontrolou.
Pro všechny kategorie je počet vyobrazení chráněných rostlin: 5 ks. Začátek a
konec úseku by měl být řádně označen, úsek by neměl být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu,
rozpětí trestných minut 0 - 5.

10. DŘEVINY

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Dřeviny" na své trati, pro poznávání dřevin se
využijí praktické příklady z přírody na trase, na dřeviny se připevní na formátu
A4 - 4 významy označené písmeny A, B, C, D, ze kterých jeden význam je
správný.
Plnění je též shodné s kontrolou turistické, topografické a ochranářské značky.
Pro všechny kategorie je počet praktických příkladů dřevin: 5 ks Začátek a
konec úseku musí být řádně označen, úsek by neměl být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávné určení dřeviny dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí trestných minut 0 - 5.

11. HOUBY

(SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu má pouze kategorie starší chlapci, dívky a dorost a je umístěna na
jejich trati vhodným způsobem jako kontrola turistické,topografické a
ochranářské značky. Způsob plnění je shodný s plněním úkolu na této kontrole.
Počet vyobrazení je pět kusů. Začátek a konec úseku musí být řádně
označen,délka úseku by neměla být delší než 300m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí trestných minut 0 - 5.

12. SAVCI

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Savci" na své trati, umístěnou způsobem
shodným s kontrolou turistické, topografické a ochranářské značky a její plnění
je též shodné s touto kontrolou. Úsek, ve kterém jsou umístěna vyobrazení, by
neměl být delší než 300m.
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Počet vyobrazení savců pro jednotlivé kategorie:
nejmladší a mladší kategorie..................... 5ks
starší kategorie a dorost........................... l0ks
Začátek a konec úseku musí být řádně označen.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 5 - 10 trestných minut podle kategorie.

13. PTÁCI

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Ptáci" na své trati, umístěnou způsobem
shodným s kontrolou turistické, topografické a ochranářské značky a její plnění
je též shodné s touto kontrolou. Úsek, ve kterém jsou umístěna vyobrazení, by
neměl být delší než 300 m.
Počet vyobrazení ptáků pro jednotlivé kategorie:
nejmladší a mladší kategorie..................... 5ks
starší kategorie a dorost........................... l0ks
Začátek a konec úseku musí být řádně označen.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 5 - 10 trestných minut podle kategorie.

14.RYBY

(MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu mají pouze kategorie mladší chlapci a dívky, starší chlapci a dívky
a dorost a je umístěna na jejich trati vhodným způsobem jako kontrola
turistické, topografické a ochranářské značky. Plnění je shodné s touto
kontrolou. Počet vyobrazení pro obě kategorie je pět kusů. Začátek a konec
úseku musí být řádně označen, délka úseku by neměla být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 5 trestných minut.

15. PLAZI A OBOJŽIVELNÍCI

(MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu mají kategorie mladší, starší chlapci, dívky a dorost a je umístěna
na jejich trati vhodným způsobem jako kontrola turistické, topografické a
ochranářské značky. Plnění je shodné s touto kontrolou. Počet vyobrazení je
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pět kusů pro obě kategorie. Začátek a konec úseku musí být řádně označen,
délka úseku by neměla být delší než 300m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 5 trestných minut.

16. HMYZ

(SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu má pouze kategorie starší chlapci, dívky a dorost a je umístěna na
jejich trati vhodným způsobem jako kontrola turistické, topografické a
ochranářské značky. Plnění je shodné s touto kontrolou. Počet vyobrazení je
pět kusů. Začátek a konec úseku musí být řádně označen, délka úseku by
neměla být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 5 trestných minut.

17. STOPY

(SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu má pouze kategorie starší chlapci, dívky a dorost a je umístěna na
jejich trati vhodným způsobem jako kontrola turistické, topografické a
ochranářské značky nebo přímo na kontrolních bodech azimutového úseku.
Karty se stopami jsou vzestupně očíslovány a jsou na formátu A4. U každé
stopy jsou uvedeny 4 významy označené písmeny A, B, C, D, ze kterých je
jeden význam správný. Hlídka plní úkol testovým způsobem (přeškrtnutím
správného významu ve startovním průkazu). Počet vyobrazení jsou čtyři kusy.
Začátek a konec úseku musí být řádně označen, úsek by neměl být delší než
300 m, v případě umístění na azimutové kontrolní body je délka úseku těmto
kontrolám podřízena.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 4 trestných minut.

18. NEROSTY A HORNINY

(MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu mají kategorie mladší,starší chlapci, dívky a dorost na své trati,
pro poznávání se využívají praktické ukázky hornin a nerostů, které jsou
vhodně umístěny s řádným popisem čtyř významů A, B, C, D, ze kterých jeden
význam je správný. Plnění je též shodné s kontrolou turistické, topografické a
ochranářské značky.
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Počet praktických příkladů je pět kusů. Začátek a konec úseku musí být řádně
označen, úsek by neměl být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávné určení nerostu nebo horniny dostane hlídka1
trestnou minutu. Rozpětí trestných minut 0 - 5.

19. OCHRANA PŘÍRODY

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Ochrana přírody" na své trati, tvoří ji soubor 10
otázek z ochrany přírody, každá otázka má mít čtyři možnosti, z nichž jedna
bude správná. Otázky jsou napsané na archu formátu A4 a umístěné na
stromech jako u kontroly turistické, topografické a ochranářské značky. Plnění
je shodné s kontrolou turistické, topografické a ochranářské značky. Začátek a
konec úseku musí být řádně označen, úsek by neměl být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určenou odpověď dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 10 trestných minut.

20.ASTRONOMIE

(MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• tuto kontrolu mají kategorie mladší, starší chlapci, dívky a dorost a je umístěna
na jejich trati vhodným způsobem jako kontrola turistické, topografické a
ochranářské značky. Plnění je shodné s touto kontrolou. Počet vyobrazení je
pět. Úkolem je určit pět souhvězdí. Začátek a konec úseku musí být řádně
označen, úsek by neměl být delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určené vyobrazení dostane hlídka 1 trestnou minutu.
Rozpětí 0 - 5 trestných minut.

2l. ABECEDA TÁBORNÍKA

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Abeceda táborníka" na své trati, na kontrole u
vedoucího stanoviště dostane každá hlídka 2 úkoly, které musí splnit. Úkoly se
určí před závodem pro každou kategorii zvlášť. Úkoly jsou praktické z oboru
tábornictví např. (morseova abeceda, KPZ, vyhledání vlakového spojení příp.
značky v jízdním řádu, určování světových stran v terénu, zásady poskytování
první pomoci apod.).
HODNOCENÍ: za každý nesplněný úkol dostane hlídka 5 trestných minut. Rozpětí
0 - 10 trestných minut.
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22. STŘELBA PRAKEM NA CÍL

(MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• kategorie mladších, starších a dorostu má na trati kontrolu střelba prakem na
cíl. Střílí se na skupinu 6 plechovek postavených v pyramidě (spodní řada 3
kusy, prostřední 2 kusy a horní řada obsahuje 1 plechovku). Plechovky mají
průměr zhruba 10 cm. Každý účastník střílí celkem třikrát, přičemž první střela
je vždy na novou sadu plechovek.
Vzdálenosti dle jednotlivých kategorií:
mladší kategorie .........................................3 m
starší kategorie a dorost............................5 m
HODNOCENÍ: za každou neshozenou dvojici plechovek dostane hlídka jednu
trestnou minutu. V případě, že zůstal lichý počet plechovek, přičítá se k nim vždy
jedna plechovka. Rozpětí 0 - 6 trestných minut.

23. LES

(ND-NCH-MD-MCH-SD-SCH-DD-DCH)

• každá kategorie má kontrolu "Les" na své trati, tvoří ji soubor 10 otázek nebo
obrázků z oblasti lesa, každá otázka či obrázek má mít čtyři možnosti, z nichž
jedna bude správná. Otázky nebo obrázky jsou na archu formátu A4 a
umístěné na stromech jako u kontroly turistické, topografické a ochranářské
značky. Začátek a konec úseku musí být řádně označen, úsek by neměl být
delší než 300 m.
HODNOCENÍ: za nesprávně určenou odpověď dostane hlídka 1 trestnou minutu,
rozpětí 0 - 10 trestných minut.

17

INDIÁNSKÁ STEZKA

Přihláška na regionální / republikové kolo INDIÁNSKÉ STEZKY
Název organizace: .........................................................................................................
Adresa vč. PSČ: ............................................................................................................
Telefon / fax / email: ......................................................................................................
zúčastníme se v počtu:

Kategorie Hlídka
nejmladší
chlapci
7 - 9 let

1

nejmladší
dívky
7 – 9 let

1

mladší
chlapci
10 – 12 let

1

mladší
dívky
10 – 12 let

1

starší
chlapci
13 – 15 let

1

starší
dívky
13 – 15 let

1

dorost
16 – 19 let

dorostenky
16 – 19 let

doprovod

chlapců

……………, tj. ………….hlídek

dívek

……………, tj. ………….hlídek

doprovodu

…………….

Jméno a příjmení

Datum narození

Bydliště

2

2

2

2

2

2
1
2
1
2

tel., mobil:

OP:

V ............................... dne.................................

razítko a podpis:
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KONTAKTNÍ ADRESY NA POŘADATELE REGIONÁLNÍCH KOL
Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem
Ladova 4, 400 11 Ústí nad Labem
tel.: 475 209 922, 724 101 150, tiliacz@volny.cz
www.volny.cz/tiliacz
Centrum ochránců přírody TILIA Ústí nad Labem
W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475 209 922, 724 101 150, tiliacz@volny.cz
www.volny.cz/tiliacz
Český svaz ochránců přírody, 4. ZO TILIA Krásná Lípa
Kyjovská 15a, 407 46 Krásná Lípa
tel.: 412 383 113, tiliacz@volny.cz
www.volny.cz/tiliacz
Dům dětí a mládeže Sluníčko
Mírové náměstí 271, 517 21 Týniště nad Orlicí
tel.: 494 377 051, 723 303 057, ddmSlunicko@seznam.cz
www.sweb.cz/ddm.slunicko
Sportcentrum – Dům dětí a mládeže
Olympijská 4, 796 01 Prostějov
tel.: 582 330 883, sportcentrum@sportcentrumddm.cz
www.sportcentrumddm.cz
Naučné středisko ekologické výchovy Kladno – Čabárna o. p. s.
nám. Starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
tel.: 312 283 993, nsev.kladno@volny.cz
www.nsev-kladno.cz
ČSOP, Podblanické ekologické centrum, ZO 02/09, Vlašim
Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim
tel.: 317 845 169, 317 845 965, vlasim@csop.cz
www.csopvlasim.cz
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SEV ČSOP, ZO 58/07 Ždánice
PP – 7, 696 32 Ždánice
tel.: 518 633 015, j.chvila@tiscali.cz
www.ddmzdanice.wz.cz
DUHA Kapka Sokolov
Alšova 1745/72, 356 05 Sokolov 5
tel.: 777 621 820, matej.radar@centrum.cz
www.kapka.cz
Dům dětí a mládeže Astra
Martinská čtvrť 1159, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
tel.: 556 836 491, 556 835 652, astra@astrafren.cz
www.astrafren.cz
Dům dětí a mládeže Trutnov
R. Frimla 816, 541 01 Trutnov
tel.: 499 815 290, ddm@ddmtrutnov.cz
www.ddmtrutnov.cz
občanské sdružení Kadet
Františka Hrubína 753, 674 01 Třebíč
tel.: 777 750 131, info@oskadet.cz
www.oskadet.cz
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Soutěž „Indiánská stezka“ pravidelně podporuje:

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
ČESKÉ REPUBLIKY
www.msmt.cz

Dalšími pravidelnými podporovateli jsou
Lesy České republiky s. p.

www.lesycr.cz

Město Krásná Lípa

www.krasnalipa.cz

Spolchemie a. s.

www.spolchemie.cz

Město Ústí nad Labem

www.usti-nad-labem.cz
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Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem
W. Churchilla 8, 400 01 Ústí nad Labem

KONTAKT





ředitel:
zástupce:
oddělení:
ekonomické odd.

tel. (fax):
tel.:
tel.:
tel.:

475 209 922
475 209 223
475 210 861
475 214 458

 e-mail: reditel@ddmul.cz
uctarna@ddmul.cz
 web:

www.ddmul.cz

České Švýcarsko o. p. s.
Masarykova 1094/4
407 46 Krásná Lípa
KONTAKT
tel.:
fax:

412 383 000
412 383 230

e-mail:
www:

ops@ceskesvycarsko.cz
www.ceskesvycarsko.cz

ČR - SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO
PRAŽSKÁ 52
40746 KRÁSNÁ LÍPA
TEL.: 412 354 050
FAX: 412 354 055
E-MAIL: n.park@npcs.cz

www.npcs.cz

INDIÁNSKÁ STEZKA
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Zaměření ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa
ZO ČSOP Tilia Krásná Lípa je zaměřena na ekologickou výchovu, vzdělávání a osvětu.
Provozuje celkem 2 ekocentra - Terénní základnu pro ekologickou výchovu BUK v Krásné Lípě
a Severočeské regionální centrum ochránců přírody Tilia v Ústí nad Labem.

ZO ČSOP TILIA KRÁSNÁ LÍPA A EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Významným prvkem ekologické výchovy je poznávání přírody. Oddíly pořádají vycházky a
výlety i exkurze za poznáním našeho nejbližšího okolí (Vrkoč, Vaňovské vodopády, Vápenka,
Spravedlnost apod.), chráněných krajinných oblastí (Labské pískovce, Lužické hory apod.),
do Národního parku České Švýcarsko i do zahraničí v době prázdnin (např. Slovenský ráj).
Děti a mládež si pouze nehrají, ale také pracují a jejich dílo je vidět. Především při úklidu kolem
říčky Křinice v Krásné Lípě, kosení orchidejových luk, sázení stromů, pomoc při údržbě zeleně,
mapování černých skládek i při údržbě ploch kolem Terénní základny pro ekologickou
výchovu Buk v Krásné Lípě. Děti a mládež pečují i o studánky a prameny v Ústí nad Labem i
u Krásné Lípy, provádějí jednoduchá přírodovědná pozorování a další činnosti. Při všech
ochranářských akcích bylo členy ZO ČSOP i spřátelenými organizacemi na výše uvedených
projektech odpracováno přes 800 hodin.

Terénní základna Buk v Krásné Lípě

Pro zájemce je možné uspořádat program jedno i vícedenní mimo Ústí nad Labem - na terénní
základně BUK v Krásné Lípě - okres Děčín. Je zde možnost ubytování pro dětské kolektivy na
školní výlety či na další akce. Více informací na internetových stránkách www.volny.cz/tiliacz.

