PIONÝRSKÁ STEZKA
SOUTĚŽNÍ ŘÁD A PRAVIDLA PŘIZPŮSOBENÁ
PRO NAŠI POTŘEBU ( V N E P O D S T A T N Ý C H Č Á S T E C H )
A. Z ÁK L A DN Í

U S T A N OV E N Í

I. Název soutěže:
II. Vyhlašovatel:
III. Pořadatelé:

Pionýrská stezka
Česká rada Pionýra
Republikové finále: vybraná KRP, PS, PC
Nižší kola: oddíly, PS, PC, KRP, oblastní štáby
IV. Soutěžní řád a pravidla: jsou závazná pro republikové finále. Úpravy provádí dle připomínek a
námětů na základě dohody Sekce VOČ. Nižší kola mohou být dle potřeb modifikována a
upravována dle podmínek a dohody organizátorů těchto kol.

B. V ŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
I. Charakteristika soutěže
1. Stezka je určena především všestranně zaměřeným oddílům, proto zahrnuje dovednosti a
znalosti, které je možno získat při běžné celoroční činnosti v základním kolektivu, ale i
dalšími běžnými způsoby (jiné zájmové kroužky, sportovní oddíly atd.) z pěti základních
oblastí činnosti:
a) turisticko-tábornické
b) sportovní
c) přírodovědné
d) kulturně-umělecké
e) technické
2. Pionýrská stezka je postupová soutěž (od základních kol, přes oblastní až po republikové
finále).
3. Pionýrská stezka je soutěží 3 - členných hlídek ve stanovených věkových kategoriích bez
rozlišení na dívčí a chlapecké.
4. Pionýrská stezka je soutěží, kde hlavním kritériem hodnocení je prokázání dovedností a
znalostí při plnění úkolů na kontrolních stanovištích a kontrolních úsecích.
II. Termín a místo soutěže
1. Termíny a místa postupových kol určuje příslušný pořadatel.
2. Republikové finále se koná zpravidla jednou za dva roky na konci září.
III. Přihlášky do soutěže
1. Přihlášky účastníků musí být odevzdány v termínu určeném příslušným pořadatelem.
2. Přihláška musí obsahovat základní údaje o delegaci, členech hlídek i doprovodu: jméno a
příjmení, datum narození, adresu bydliště, označení věkové kategorie u každého účastníka
soutěže, příslušnou PS.
IV. Prezence a postupový klíč
Stanoví příslušný pořadatel.

V. Povinnosti pořadatele
1. Pořadatel je plně právně odpovědný za celkový průběh hospodářského, zdravotního a
hygienického zajištění, které odpovídá obecně platným právním předpisům a respektuje
věkové zvláštnosti jednotlivých kategorií.
2. Propozice zveřejní pořadatel alespoň jeden měsíc před pořádáním příslušného kola.
Pořadatel republikového finále zveřejní propozice minimálně 3 měsíce předem a ty musí
obsahovat: datum a místo konání, předběžnou cenu, seznam soutěžních úkolů a další
informace dle uvážení organizátora. Propozice musí obsahovat i popis plnění soutěžních
úkolů na kontrolních stanovištích a kontrolních úsecích.
3. Pořadatel připraví bezpečnou a řádně značenou trať a potřebný technický materiál na
kontrolní stanoviště a kontrolní úseky.
4. Pořadatel zabezpečí odpovídající personální zajištění (ředitel soutěže, hlavní rozhodčí,
ekonom, zdravotník, stavitelé trati a rozhodčí stanovišť).
5. Pořadatel seznámí před startem soutěžící s charakterem a plánem trati, s pořadím a
rozmístěním kontrolních stanovišť a kontrolních úseků, startovním pořadím, časovým
limitem, způsobem značení trati, s bezpečnostními a hygienickými opatřeními,
s nebezpečnými a zakázanými prostorami a s místem zveřejnění výsledků soutěže.

C. P RAVIDLA SOUTĚŽE
I. Zařazení soutěžních do věkových kategorií
Kategorie N (A)
nejmladší
6 – 9 let
Kategorie M (B)
mladší
10 – 12 let
Kategorie S (C)
starší
13 – 15 let
Kategorie I (D)
instruktoři
16 – 18 let
Kategorie O (F)
vedoucí
19 let a výše
Pro zařazení hlídky do věkové kategorie je rozhodující dosažený věk nejstaršího člena hlídky
v daném kalendářním roce.
II. Podmínky účasti v soutěži
1. Přihláška obsahující požadované náležitosti zaslaná v pořadatelem určeném termínu.
2. Potřebná zdravotní dokumentace.
3. Zaplacené startovné.
4. Předepsané vybavení hlídky, které stanoví pořadatel.
5. Každá delegace musí zajistit na každých započatých 5 soutěžních hlídek minimálně jedno
stanoviště rozhodčími. Pokud se neobsadí všechna vybraná stanoviště rozhodčími, nebude
otevřena kategorie O.
III. Charakteristika a délka trati
1. Trať je vhodné umístit do členitého, zalesněného terénu s využitím zejména turistického
pásového značení, fáborků, azimutů, pochodových značek, postupu podle mapy a podobně.
2. Délka trati: kategorie N, M – 4-7 km (v našem případě 2-4 km)
kategorie S, I, O – 7-12 km (v našem případě 2-5 km)
3. Úkolem hlídky je absolvovat společně celou určenou trať v daném časovém limitu a splnit
soutěžní úkoly na všech kontrolních stanovištích a kontrolních úsecích.
4. Kontrolní stanoviště musí být viditelně označena. Pokud jsou zařazeny kontrolní úseky,
musí být označeny jejich začátky i konce.
5. Startovní karta soutěžní hlídky (N, M, S) musí obsahovat slovní popis trati a mapu. U
kategorie I a O lze použít pouze mapu se zaznačením kontrolních stanovišť a kontrolních
úseků.
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IV. Kontrolní stanoviště a kontrolní úseky
1. Soutěžní úkoly plní hlídka na kontrolních stanovištích v určeném časovém limitu a na
kontrolních úsecích dle pokynů v rozsahu náplně soutěžních úkolů.
2. Rozmístění kontrolních stanovišť nebo kontrolních úseků by mělo být rovnoměrné po celé
délce trati.
3. Kontrolní stanoviště „Vzduchovka“ a „Překážka“, pokud je pro příslušný rok vylosováno,
musí být umístěno v první třetině trati.
4. Kontrolní stanoviště Pionýr je zařazováno povinně (nelosuje se).
5. Splnění soutěžních úkolů je hodnoceno rozpětím počtu 0 - 12 bodů. Průchod hlídky a
výsledek plnění soutěžních úkolů na kontrolních stanovištích je zaznamenáván do
kontrolního listu na stanovišti a do startovního průkazu hlídky.
6. Kontrolní úseky jsou značeny v rozmezí cca 50 metrů. Soubor dílčích úkolů je umístěn
viditelně ze značené trati nejlépe na formátu A4 např. na stromech ve výšce 1 – 2 metry a 15
metrů do šířky na obě strany, umístěné zezdola nahoru od kategorie M po kategorii O. U
každého dílčího úkolu jsou uvedeny 4 varianty označené A - D, z nichž právě jedna musí
být správná. Hlídka zaznamenává plnění dílčích úkolů na kontrolních úsecích do startovního
průkazu testovým způsobem, zvolením správné varianty A, B, C, D zatržením křížkem.
a) Soutěžní úkoly na kontrolní úseky jsou vylosovány z příslušného souboru ke kontrolnímu
úseku dle kategorií.
b) Každý kontrolní úsek zahrnuje šest nebo dvanáct dílčích úkolů, které hlídka plní
dohromady.
c) Vyhodnocení všech kategorií je ze startovních průkazů prováděno v cíli.
d) Hodnocení: za každou správně označenou variantu jsou 2 body respektive 1 bod dle počtu
dílčích úkolů.
7. Pořadatel určí (vylosuje) 8-10 kontrolních stanovišť a kontrolních úseků pro kategorii N, 1012 kontrolních stanovišť a kontrolních úseků pro kategorii M a 14-17 kontrolních stanovišť
a kontrolních úseků pro kategorii S, I a O. Kontrolní stanoviště a kontrolní úseky musí být
vybrány tak, aby z každé oblasti byly minimálně dva soutěžní úkoly a v kategorii N
minimálně jedno kontrolní stanoviště z každé oblasti.
8. Kategorie O má stejné zadání úkolů, postupy, časové limity i hodnocení jako kategorie I.

P ŘEHLED KONTROLNÍCH STANOVIŠ Ť NEBO ÚSEKŮ
A. T URI S T I C K O - T Á B OR N I C KÁ
„O“
„U“
„OH“
„JR“
„A“
„M“
„Z“

OB L AS T

Orientace
Uzly
Ohně a ohniště
Jízdní řád
Azimut
Morseovka
Pochodové a turistické značky

B. S P O RT OV N Í

(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(M - O) (B-F)
(M - O) (B-F)
(M - O) (B-F)
(N - O) (A-F)

OB L A S T

„H“ Hod na cíl
„V“ Vzduchovka
„LFP“ Střelba z luku, foukačky, praku

(N - O) (A-F)
(S – O) (C-F)
(M - O) (B-F)
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C. P ŘÍ R OD OV Ě D N Á
„PP“
„SZ“
„B“
„Z“
„OP“

OBLAST

První pomoc
Stopy zvěře
Botanika-naše rostliny
Naši živočichové
Ochrana přírody

D. K UL T U RN Ě - U M Ě L E C KÁ
„PI“
„KP“
„ND“
„VU“
„DF“
„GZ“
„KU“

OB L A S T

Pionýr
Kulturní památky
Naše pověsti a dějiny
Výtvarné umění
Divadlo-film
Geografie-zeměpis
Hudba

E. T E C H NI C K Á
„KN“
„HL“
„DZ“
„K“
„HR“

(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)

(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)

OB L A S T

Přišití knoflíku
Hlavolam
Dopravní značky
Křižovatky
Zatlučení hřebíku

(N - M) (A-B)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(N - O) (A-F)
(M - O) (B-F)

Abychom nemuseli znova tisknout soutěžní letáky pouze z důvodu změny označení kategorií,
ponecháváme označení kategorií staré
V. Start a cíl
1. Start a cíl soutěže je označen a hlídky jimi musí projít ve stanoveném limitu (pokud jej
pořadatel určí) pro absolvování soutěže pro příslušnou kategorii.
2. Hlídka se musí dostavit do prostoru startu minimálně 5 min před jejím startem.
3. Hlídky startují na pokyn startéra dle určeného pořadní v intervalu nejméně 3 minuty
(doporučuje se limit 5 minut).
4. Na startu se zapíše hlídce do startovního průkazu skutečný startovní čas.
5. Při průchodu hlídky cílem je zaznamenán čas posledního člena hlídky v celých sekundách.
Rozdíl mezi doběhem prvního a posledního člena hlídky nesmí být vyšší než 60 sekund.
VI. Úkoly hlídky
1. Hlídka musí absolvovat trať společně a plnit úkoly na kontrolních stanovištích nebo
kontrolních úsecích dle Soutěžního řádu a pravidel Pionýrské stezky v určených časových
limitech.
2. Členové hlídky nesmí před svým startem ani po projití cílem vstupovat do prostoru
vyznačené trati.
3. Hlídka nesmí v průběhu soutěže přijímat ani poskytovat žádnou pomoc, kromě případu
ohrožení zdraví a nebezpečí.
4. Hlídka, která soutěž vzdá, je povinna to oznámit na nejbližším kontrolním stanovišti,
odevzdat průkaz a řídit se pokyny rozhodčích.
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5. Hlídky, které vzdaly nebo ukončily soutěž, nesmí, kromě případů ohrožení zdraví či
bezpečnosti, radou ani jiným způsobem pomáhat hlídkám, které soutěž neukončily.
6. Projde-li hlídka cílem, soutěž pro ni končí.
7. Vstup na trať před soutěží a během ní pro všechny účastníky může povolit pouze ředitel
soutěže nebo hlavní rozhodčí.
8. Hlídka nesmí používat nedovolené pomůcky včetně mobilních telefonů. Nedovolené
pomůcky určí organizátor.
VII. Hodnocení soutěže
1. Umístění hlídek v každé kategorii je určováno na základě nejvyššího počtu dosažených bodů
získaných na kontrolních stanovištích nebo kontrolních úsecích.
2. V případě rovnosti počtu bodů hlídek rozhoduje jako pomocné kritérium čas, ve kterém
hlídky absolvovaly trať od startu do cíle.
3. V případě rovnosti času je rozhodujícím pomocným kriteriem součet bodů získaných na
kontrolních stanovištích mimo kontrolní úseky.
4. V případě rovnosti kritérií uvedených v bodech 1, 2, 3 rozhodne o pořadí vyšší počet
kontrolních stanovišť s plným počtem bodů.
5. V případě rovnosti kritérií uvedených v bodech 1, 2, 3 a 4 rozhodne o pořadí nižší věkový
součet členů hlídky.
6. V případě rovnosti i kriteria uvedeného v bodu 5 rozhodne o pořadí los provedený
nezúčastněnou osobou.
7. Do celkového hodnocení delegací se započítává nejlepší hlídka delegace v každé kategorii
(mimo kategorii O). Držitelem putovního poháru předsedy Pionýra se stává delegace
s nejvyšším součtem bodů těchto hlídek získaných v soutěži.
8. Vyhlášení výsledků následuje bezprostředně po zpracování výsledků a odsouhlasení
ředitelem a hlavním rozhodčím závodu. Přesnou dobu vyhlášení výsledků upřesní pořadatel
dle podmínek.
VIII. Diskvalifikace
Hlídka je diskvalifikována:
1. Pokud nerespektuje Soutěžní řád a pravidla Pionýrské stezky a při neuposlechnutí pokynů
pořadatele nebo příkazu rozhodčího.
2. Při ztrátě startovního průkazu a při předložení nečitelného startovního průkazu (pokud toto
zavinila sama hlídka), při přepisování údajů v průkazu.
3. Pokud hlídka neprojde cílem úplná, či překročí časový limit pro absolvování trati pro
příslušnou kategorii (pokud je pořadatelem určen). Čas projití tratě je brán bez čekacích dob
na stanovištích.
4. Pokud hlídka neprojde některým stanovištěm.
5. Pokud hlídka pomáhá na trati nebo na kontrolním stanovišti jiným hlídkám svými radami, či
přijímá obdobnou pomoc od druhých, použije mobilní telefon a nedovolené pomůcky
(s výjimkou případů ohrožení zdraví a bezpečnosti).
6. Pokud úmyslně poškodí značení trati nebo její vybavení.
7. Pokud poruší zákaz vstupu na trať.
IX. Podání protestu
1. Protest může být podán řediteli soutěže nejpozději do 30 minut po zveřejnění všech
výsledků soutěže pověřeným plnoletým zástupcem delegace a složením zálohy 100,- Kč,
která v případě neoprávněnosti protestu propadá ve prospěch pořadatele soutěže.
2. Protest musí být ředitelem přezkoumán a ředitel rozhodne o jeho oprávněnosti do 60 minut
od podání protestu.
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Plnění úkolů na jednotlivých stanovištích
Zde najdete otázky, ze kterých se skládá pionýrská stezka, jejímž pořadatelem je Pionýr Hrádek.
Odpovědi zde nehledejte, ty se snažte najít jinde. Určitě to bude větším přínosem, než kdyby bylo
vše nalinkované.

A. T URISTICKO - TÁBORNICKÁ

OBLAST

„O“ Orientace (stanoviště s obsluhou)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti předvedete svoje znalosti v oblasti práce s mapou. Bude to zejména orientace
mapy podle busoly, určení světových stran a znalost, jak se orientujete v samotné mapě.
„U“ Uzly (stanoviště s obsluhou)
(N - O) (A-F)
Toto stanoviště bude mít za úkol přezkoušet, jak znáte uzly, a hlavně, zda je dovedete uvázat.
Celkem bude na stanovišti 6 kartiček s těmito uzly a každý člen družstva musí uvázat ten uzel, který
si vylosoval:
„OH“ Ohně a ohniště (stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti určíte podle obrázků druhy ohnišť a správné odpovědi zapíšete do startovacího
lístku.
Poznej :pagodu, pyramidu, kanadský krb, oheň v dešti, strážní oheň, závěs na jeden kotlík, ohniště
z kamenů, polní sporák, hranici
„JR“ Jízdní řád
(stanoviště s obsluhou)
(M – O) (B-F)
Zde dokážete, že umíte hledat v jízdních řádech. Budete mít za úkol najít spojení z místa „A“ do
místa „B“
„A“ Azimut
(stanoviště s obsluhou)
(M – O) (B-F)
Zde budeme odpovídat na otázky typu: co je to azimut, k čemu se používá, určíte azimut určitého
místa. Rady se dají najít na : http://www.taborcampanula.cz/index.php/taborova-kniha-znalosti/21buzolaazimut/19-buzola-urovani-azimutu#2.3
„M“ Morseovka (stanoviště s obsluhou)
(M – O) (B-F)
Morseova abeceda byla důležitým prvkem přenosů informací. Na tomto stanovišti předvedete jakou
máte znalost morseovy abecedy. Každý člen družstva si vytáhne jeden lísteček a vyluští co je na
něm napsáno.
„Z“ Pochodové a turistické značky
(stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti určíte podle obrázků druhy tur.značek a správné odpovědi zapíšete do
startovacího lístku.
Poznej tyto značky: odbočka k vyhlídce, odbočka k hradu, ubytovna, chráněné území, lesní porost,
pramen,odbočka ke studánce, změna směru, tábořiště

B. S PORTOVNÍ OBLAST
„H“ Hod na cíl
(stanoviště s obsluhou)
(N - O) (A-F)
Úkolem na tomto stanovišti je trefit granátem vytyčený prostor. Každý má celkem tři hody
„V“ Vzduchovka
(stanoviště s obsluhou)
Zde se budou sestřelovat špalíky ze dřeva. Každý má tři pokusy
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(S – O) (C-F)

„LFP“ Střelba z luku, foukačky, praku (stanoviště s obsluhou)
(M – O) (B-F)
Za pomoci jedné z vyjmenovaných zbraní, musíte sestřelit tři plechovky

C. P ŘÍRODOVĚDNÁ OBLAST
„PP“ První pomoc

(stanoviště bez obsluhy)

(N - O) (A-F)

Kategorie A-B:

Při popálení nebo opaření malé plochy postižené místo :
Při tepenném krvácení na končetině přiložíme škrtidlo:
Při polití kyselinou nebo louhem postižené místo:
Kategorie C-F:

Otrava oxidem uhelnatým se projevuje:
Je-li dýchání z plic do plic neúčinné:
Při umělém dýchání z plic do plic provedeme:
Při bezvědomí provedeme:
Při tepenném krvácení menšího rozsahu na končetině přiložíme:
Šok je závažný chorobný stav, se kterým se můžeme setkat:
„SZ“ Stopy zvěře (stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti určíte podle obrázků stopy zvěře a správné odpovědi zapíšete do startovacího
lístku:
Poznej tyto druhy : jelen, jezevec, kuna, liška, pes, prase divoké
„B“ Botanika – naše rostliny (stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Poznej podle obrázku rostliny a správné odpovědi zapiš do startovacího lístku:
Modřín, smrk, borovice, bříza, jírovec, dub, ořech, jeřabina, buk
„Z“ Naši živočichové
(stanoviště bez obsluhy)
(N – O) (A-F)
Poznej podle obrázku živočichy a správné odpovědi zapiš do startovacího lístku:
Liška, bažant,rosnička, zmije, sojka, datel, daněk, srnec, jelen
„OP“ Ochrana přírody

(stanoviště bez obsluhy)

(N – O) (A-F)

Kategorie A-B:

„Červené knihy“ obsahují:
Z hlediska dopadu na životní prostředí jsou nejhorší elektrárny:
Nejstarší naší chráněnou krajinou oblastí je:
Kategorie C-F:

Kdy se u nás začalo rozvíjet ekologické zemědělství:
Kterému CHKU se u nás podařilo získat statut geopark UNESCO:
K oblastem s nejvyššími zátěžemi způsobenými těžbou nerostných surovin patří:
Zákon zavedl tři kategorie zvláště chráněných druhů, jaké:
Čím se zabývá mezinárodní úmluva CITES:
Z hlediska dopadu na životní prostředí jsou nejhorší elektrárny:

D. K ULTURNĚ - UMĚLECKÁ OBLAST
„PI“ Pionýr
(stanoviště bez obsluhy)
Odpověz na otázky a správné odpovědi zapiš do startovního lístku:
K čemu se hlásí pionýr:
Pionýři používají tyto základní jednotící prvky:
Mezi povinnosti člena patří:
Sídlo pionýra se nachází v:
Nejvyšším orgánem pionýrské skupiny je:
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(N - O) (A-F)

Mezi ideály pionýra patří:
„KP“ Kulturní památky (stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Poznej naše hrady a zámky. Správné odpovědi zapiš do startovacího lístku:
Český Krumlov, Hluboká, Konopiště, Pražský hrad, Křivoklát, Rabí, Karlštejn, Švihov, Kozel
„ND“ Naše pověsti a dějiny
(stanoviště bez obsluhy)
Odpověz na otázky a správné odpovědi zapiš do startovního lístku:

(N - O) (A-F)

Kategorie A-B:

Našimi přímými předky byli:
Spytihněv měl : dcery, syny a kolik
Ve starých pověstech českých nevystupuje:
Bivoj přinesl na hrad:
Socha Svatého Václava na koni je umístěna v:
Kdo byl Kosmas:
Kategorie C-F:

Který rod vládl nejdéle:
Z kterého rodu je Karel IV.:
Kolik měl Karel IV. manželek:
Jaký byl první stát na našem území:
Kterému králi se říkalo : „král železný a zlatý:
Kdo byl Jan Žižka:
„DF“ Divadlo-film
(stanoviště bez obsluhy)
Poznej obrázky a správné odpovědi zapiš:

(N - O) (A-F)

Kategorie A-B:

Broučci, Mach a Šebestová, Bolek a Lolek, Princezna ze mlejna, Cesta do pravěku,Bořek stavitel,
Pat a Mat, Zajíci z klobouku,
Kategorie C-F:

Čtyřlístek, Nebojsa, Anděl páně, Peklo s princeznou, Princezna se zlatou hvězdou na čele, Pyšná
princezna, Sedmero krkavců, Šíleně smutná princezna, Zlatovláska
„GZ“ Geografie-zeměpis (stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Správné odpovědi zapiš do startovacího lístku.
Poznej vlajku Španělska
Na kterém světadílu leží „Vídeň“
Na které světadílu leží stát „Afganistan“
Který stát má za hlavní město „Havanu“
Kde se nachází skalní brána zvaná „Pravčická“
Rožmberk je největší rybník v naší republice. Druhý největší v pořadí je
„KU“ Hudba
(stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Poznej hudební nástroje a zapiš jejich názvy do startovacího lístku: housle, klarinet, trumpeta, lesní
roh, pozoun, kytara, banjo, violoncello, mandolína

E. T ECHNICKÁ OBLAST
„KN“ Přišití knoflíku
(stanoviště s obsluhou)
(N - M) (A-B)
Na tomto stanovišti prokáží členové družstva znalost při přišívání knoflíku
„HL“ Hlavolam
(stanoviště s obsluhou)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti musí soutěžící sestavit jednoduchý obrazec dle předlohy
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„DZ“ Dopravní značky
(stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti poznej dopravní značky a jejich správné odpovědi zapiš do startovacího lístku :
zákaz vjezdu cyklistům, kruhový objezd, náledí, hlavní silnice, zatáčka vpravo, přednost před
protijedoucími vozidly, sněhové řetězy, dej přednost v jízdě, stezka pro cyklisty
„K“ Křižovatky (stanoviště bez obsluhy)
(N - O) (A-F)
Na tomto stanovišti vyřeš, jak ve správném pořadí pojedou vozidla na křižovatce a správnou
odpověď zapiš do startovacího lístku.
„HR“ Zatlučení hřebíku (stanoviště s obsluhou)
(M – O) (B-F)
Na tomto stanovišti každý člen družstva prokáže svoji schopnost zatlouct hřebík do připraveného
hranolu

9

