ZLATÝ LIST
47. ročník přírodovědné soutěže ve školním roce 2018/2019

Soutěžní řád místního kola pro Prahu 9 a 14
1.

Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání místního
kola pro kraj Praha.

2.

Kolektiv se zájmem o účast se sám přihlásí pořadateli e-mailem nebo písemně. Uzávěrka přihlášek do
kategorie STARŠÍ je 27. 3. 2019 a do kategorie MLADŠÍ do 1. 4. 2019.

3.

Kolektivem (zřizovatelem) se rozumí konkrétní škola, organizace, oddíl apod. Kolektiv reprezentuje
družstvo, které se dělí na dvě soutěžní hlídky.

4.

Maximální kapacita pražského místního kola je 12 soutěžních družstev v každé kategorii.

5.

V jedné kategorii pražského kola Zlatého listu mohou soutěžit nejvýše 2 družstva z každého kolektivu (od
každého zřizovatele). V případě nenaplnění kapacity dané kategorie, lze přihlásit i třetí družstvo. V
případě, že kolektiv má v dané kategorii více než 3 soutěžní družstva, měl by uspořádat vlastní postupové
kolo soutěže.

6.

Přihlášená soutěžní družstva musejí v den soutěže oznámit svou přítomnost na místě a v termínu určeném
pořadatelem. Všichni soutěžící, i jejich pedagogický doprovod, musejí být přítomni oficiálnímu zahájení
soutěže.

7.

Soutěžní družstvo je zařazeno do kategorie podle věku svého nejstaršího člena.

8.

Hlídky startují v pevně daném pořadí stanoveném pořadatelem před začátkem soutěže. V případě
nepřítomnosti soutěžní hlídky na startu ve stanoveném čase může být hlídka z časových důvodů ze
soutěže vyřazena. (V takovém případě se do celkového výsledku družstva započítávají body pouze jedné
soutěžící hlídky.)

9.

Na jedné kontrole může hlídka získat nejvíce 10 bodů. Přípustné dělení bodů je na poloviny.

10. Hlídka při startu obdrží startovní průkaz, do kterého kontroly na jednotlivých stanovištích stezky
zaznamenávají a potvrzují její bodové hodnocení. Průkaz se odevzdává v cíli. V případě jeho ztráty nezíská
hlídka žádné body.
11. Soutěžní stezku je možné absolvovat pouze po vyznačené trase a ve stanoveném pořadí kontrol, neurčí-li
pořadatel jinak. V případě, že hlídka sejde z vyznačené trasy, nebo si správnou trasou není jistá, vrátí se na
naposledy navštívené stanoviště, kde si vyžádá další instrukce.
12. Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat odbornou literaturu a další podobné pomůcky, technické
komunikační prostředky (mobilní telefony, tablety, vysílačky atd.), ani brát s sebou další osoby.
13. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.
14. Vyhlášení výsledků kola proběhne nejpozději půl hodiny po příchodu poslední hlídky.
15. Vítěz z každé kategorie postupuje do Krajského kola.
16. Ve sporných případech má poslední slovo ředitel soutěže. Protesty a námitky předává vedoucí kolektivu
písemně řediteli soutěže nejpozději půl hodiny po příchodu poslední hlídky ze stezky v dané kategorii.
17. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele.
Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.
Soutěž je vyhlášena pod č. j. MSMT-6 356/2014-7 a zveřejněna ve Věstníku MŠMT č. 8/2014 v seznamu přehlídek a soutěží.

