Pionýrská skupina Horní Bříza
a Pionýrská skupina MP Obora
pořádají 18. ročník

Krajské kolo turnaje ve hře Ringo
o putovní pohár Pionýrské skupiny Horní Bříza
a

Soutěž Uzlařská regata
DOPROVODNÉ SOUTĚŽE:
Kloboučku hop, Puzzle, Foukačka, Střelba ze vzduchovky

Kdy: v sobotu 19.1.2013 od 8,30h do cca 16,00h
Kde: V tělocvičně Masarykovy základní školy v Horní Bříze – vstup do
tělocvičny zadním vchodem (od penzionu za Městským úřadem)
Registrace závodníků: od 8,30 do 9,00 h do všech soutěží. U turnaje ve hře
ringo je nutné dvojice hráčů nahlásit minimálně 24 hodin předem.
V den turnaje již hráči budou rozlosováni.
Věkové kategorie: společné pro všechny soutěže (počítá se věk dosažený
v tomto roce)
1) kategorie A – do 9 let (…, 2005, 2004)
2) kategorie B – od 10 do 12 let (2003, 2002, 2001)
3) kategorie C – od 13 do 14 let (2000, 1999)
4) kategorie D – nad 15 let (1998, ….)
Co s sebou: startovné 30,- Kč (zahrnuje všechny soutěže, ale není
podmínkou se všech soutěží zúčastnit. V případě účasti je ale však
nutné se na soutěž zaregistrovat) - ze startovného jsou hrazeny
náklady, jako jsou odměny, pronájem atd. Sportovní oblečení a čistá
sportovní obuv (s nečernící podrážkou!) podmínkou.
Pravidla:
Pravidla jednotlivých her a jejich hodnocení budou
zopakována a vysvětlena na místě před zahájením turnaje.
Putovní pohár získává výprava, jejíž 3 družstva (mohou být
i z jedné kategorie) se po sečtení umístění celkově umístí

nejlépe. Družstva musejí být přihlášena před zahájením turnaje! (Pište na
níže uvedený email)

Uzlařská regata
Jedná se o soutěž jednotlivců. Každý váže postupně uzly podle příslušné
kategorie. Pořadí vázání uzlů nerozhoduje. Rozhodující je nejlepší čas.
Kategorie A váže:
Kategorie B váže:

plochá spojka, tesařský uzel
plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka,
lodní smyčka
Kategorie C váže: plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka,
lodní smyčka, škotový (tkalcovský) uzel
Kategorie D váže: plochá spojka, tesařský uzel, zkracovačka, lodní smyčka,
škotový (tkalcovský) uzel, dračí smyčka

DOPROVODNÉ SOUTĚŽE
Kloboučku hop - známá stolní hra, při které je nutno umístit kloboučky do
terče. Sčítají se získané body.
Puzzle – skládání stejných obrázků na čas nebo na počet v určeném časovém
limitu.
Foukačka – soutěž jednotlivců. Střílí se šipkami na bodovaný terč. Sčítají se
získané body.
Střelba ze vzduchovky – soutěž jednotlivců. V každé kategorii se počítá počet
nastřílených bodů. Hodnotí se 5 ran na terč.

Elektrika – soutěž jednotlivců. Vedení očka labyrintem. Počítá se čas
průchodu bez dotyku.
Pokud máte zájem o účast a jste z větší vzdálenosti, můžeme Vám zajistit
ubytování ve třídě (vlastní spacák a karimatku) za 50,- Kč za osobu/noc.
Prosíme, abyste nás informovali nejméně týden před akcí na uvedeném
kontaktu. Děkujeme.
Občerstvení: Po celou dobu bude možno zakoupit občerstvení.
Informace a přihlášky:
Václav Steidl, Komenského 612 Horní Bříza 330 12, tel. 739 915 201 nebo
pište dotazy na email: steidl.vaclav@seznam.cz (odpověď do 1 dne).

