
Obecná pravidla pro pohyb na trase  

Závod není běžecký! Hlídka se po trati pohybuje svižnou chůzí. 

Trasa závodu není v terénu nijak vyznačena. Hlídka se orientuje podle mapy, kterou obdrží na startu.  

Trasa je v mapě vyznačena barevnou čarou tak, aby pokud možno nezakrývala původní podkladové 
zakreslení cesty, tudíž aby bylo zřejmé, zda se jedná o silnici, cestu, pěšinu, případně výjimečně o 
krátký průchod terénem.  

Stanoviště nejsou v mapě zakreslena. Pokud jsou umístěna v budově či areálu, jsou o tom závodící 
informováni v legendě, případně je takové stanoviště ještě viditelně označeno nebo na něj 
upozorňuje směrovka. 

Na přesun mezi jednotlivými stanovišti jsou dány časové limity odvozené od běžné chůze (4 km/h po 
rovině a při klesání cesty, 3km/h do stoupání) s přidáním doby na zorientování se dle náročnosti 
terénu.  

Za dodržení limitu hlídka získává plusové body do hodnocení. Součet těchto bodů odpovídá zhruba 
počtu bodů, které může hlídka maximálně získat na jednom stanovišti. Pohyb na trase je v podstatě 
„jedenáctou disciplínou“. 

Společný přesun několika hlídek pospolu není žádoucí, protože komplikuje plynulé odbavování hlídek 
na stanovištích. Z toho důvodu jsou na startu hlídky vybírány za sebou postupně z jednotlivých 
oddílů, aby čekání na další hlídku ze stejného oddílu bylo příliš dlouhé. 

Při pohybu po silnicích platí pravidla silničního provozu. Členové hlídky jdou za sebou po levém kraji 
vozovky! 

Přecházet přes silnici lze pouze nejkratším směrem a až po řádném rozhlédnutí se na obě strany. 

Po příchodu na stanoviště se hlídka neprodleně ohlásí u činovníka označeného jako Pořadatel. 
Ohlášení provede skautským pozdravem a větou: „Bratře/sestro rozhodčí, hlídka číslo XX hlásí 
příchod.“ Hlídka si nechá ihned zapsat čas příchodu do Průvodky! 

Hlídka může získat mínusové body za nevhodné chování vůči činovníkům, vůči jiným hlídkám, vůči 
sobě navzájem a vůči přírodě a prostředí, ve kterém závod probíhá. Mínusové body za chování se 
odčítají od bodů dosažených za pohyb na trase. V žádném případě neovlivní body za plnění úkolu na 
některém ze stanovišť. 

Používání mobilních telefonů během závodu je zakázáno! Hlídky mají mobil u sebe pouze pro 
přivolání pomoci při zranění mimo stanoviště nebo absolutním zabloudění, tj. hlídka je sama 
v terénu, vůbec netuší, kde se právě nachází a žádný člověk není na dohled. 

Při absolutním zabloudění hlídka vyhledá nejbližší silnici, případně širokou lesní cestu, odkud zavolá o 
pomoc. Telefon na pořadatele je uveden na Průvodce i v legendě. Po této cestě může postupovat 
předpokládaným směrem, rozhodně ji však již neopouští! 


