Metodika modulu“ Před závodem“
Svojsíkův závod 2013

Co o modulu říkají pravidla
Modul „Před závodem“ je součást SZ zaměřená na přípravu úkolů zadaných již před závodem na doma.
Testuje schopnost družiny sejít se a společně pracovat na určitém projektu nebo si jej rozdělit a věnovat
mu individuálně volný čas.
Do modulu Před závodem lze zařadit pouze disciplíny z pevně daného seznamu disciplín v pravidlech SZ.
Nelze zařazovat disciplíny jiné. Vlastní invenci lze uplatňovat pouze na formu daných disciplín. Hodnocení
předepsaného vybavení není disciplínou modulu Před závodem (vybavení nelze v SZ hodnotit).
Modul Před závodem musí obsahovat minimálně takový počet disciplín, aby bylo možné získat 48 bodů.
Jednotlivé disciplíny mají stanovený maximální počet bodů, které za ně lze udělit. Tento maximální počet
bodů za jednu disciplínu nesmí být pořadatelem překročen.

Zařazení modulu Před závodem
Díky tomu, že modul Před závodem neprobíhá na samotné akci, je u něj třeba řešit dva specifické
problémy:
Včasné zadání úkolů
Úkoly je třeba zadat všem družinám najednou a to s dostatečným předstihem, aby na jejich splnění měly
dostatek času. Je třeba si uvědomit, že účastí na Svojsíkově závodě se členům družin nezastavuje jejich
oddílový a občanský život, musí tedy mít dostatečné časové rozmezí na to, aby si v něm na plnění disciplín
modulu Před závodem našli čas. Doporučená minimální doba, jak moc předem disciplíny zadávat je
uvedena v popisu jednotlivých disciplín níže, nicméně obecně lze říci, čím dříve, tím lépe.
Zapojení vedoucích
Bohužel je smutným faktem, že i kdyby pravidla SZ výpomoc vedoucích při modulu Před závodem
zakazovala, najdou se tací vedoucí, kteří svým družinám pomáhat budou. Jelikož takovouto nelegální
výpomoc lze jen velmi těžko prokázat, a tedy i postihnout, pravidla SZ v zájmu zachování spravedlnosti
výpomoc vedoucích povolují všem. Vliv vedoucích na výsledky Svojsíkova závodu pak eliminují snížením
váhy modulu na polovinu.
Proto je při vytváření bodování jednotlivých disciplín tohoto modulu dobré se řídit jednoduchým
pravidlem: Jakoukoli činnost zařazenou do modulu Před závodem hodnotíme polovičním počtem bodů,
než kdyby byla stejná činnost zařazena do modulů Závod, Brány nebo Přežití.
Povolení výpomoci vedoucích však neznamená, že mají činnost vykonávat za družinu. To je nepřípustné a
je na to dobré v zadání úkolů modulu Před závodem výslovně upozornit. Např. Je možné, aby při
přihlašování do SZ stál vůdce rádci za zády a radil mu, co má dělat, ale nesmí se stát, že to vůdce udělá sám
rádcovým jménem.

Disciplíny modulu Před závodem

Představení družiny







maximální počet bodů: 48
doporučená minimální doba zadání předem: 2 týdny
pořadatel může nechat volný způsob, jak má představení družiny vypadat nebo libovolně formu
omezit např.: scénka, plakát, video, fotoromán, píseň atd.
pořadatel může (a nemusí) zadat i parametry představení např.: něco o domovském městě,
fotky z tábora nebo schůzek, původ názvu družiny apod.
pro naplnění cílů této disciplíny je nutné vyhradit na samotné akci čas a prostor k prezentaci
výstupů připravených doma (promítnutí filmů, hraní scének, vyvěšení plakátů apod.)
hodnocení: Tuto disciplínu mohou hodnotit klasicky rozhodčí např. formou nějaké poroty. Je
ale nutné, aby v tomto případě nebylo hodnocení nikterak subjektivní. Např. nelze hodnotit, jak
se plakát porotě líbí. Nejjednodušší objektivní hodnocení je formou dodali plakát/nedodali
plakát bez ohledu na kvalitu zpracování. Chce-li pořadatel hodnotit objektivně detailněji, může
hodnotit formou splněno/nesplněno jednotlivá kritéria, která o představení družiny požadoval
v zadání (např. obsahuje-li informaci o městě, fotky z tábora, vysvětlení názvu družiny apod.)
Výtvory také mohou hodnotit družiny navzájem. Každá družina dostane stejný počet hlasů
(lépe více než jeden – třeba 7, aby je mohli udělovat jednotliví členové) a ty pak přiděluje
výtvorům, které jsou podle ní nejlepší. U tohoto způsobu hodnocení subjektivita nevadí. Pozn.:
Vzájemné hodnocení družinami bylo použito na celostátním kole 2009 a proběhlo bez
problému – družiny nehlasovaly každá sama pro sebe, ale skutečně pro ty, koho považovali za
nejlepší. Není tedy třeba tomuto způsobu nedůvěřovat.

Příprava programu





maximální počet bodů: 48
doporučená minimální doba zadání předem: 2 týdny
družina si připraví program, který na samotném kole SZ realizuje
účastníky připraveného programu mohou být členové ostatních družin; lze také využít např.
vlčata a světlušky z pořadatelského střediska nebo účastníky úplně mimo skaut (dětský domov,
Klokánek apod.)
 časově úsporné je realizovat tuto disciplínu formou „jarmark“ = všechny programy běží
zároveň; část družiny je obhospodařuje a druhá část se účastní programů ostatních; v průběhu
se prostřídají
 součástí instrukcí, které k této disciplíně družina dostane, by měly být základní parametry,
které má program splňovat: délka programu, kdo budou účastníci, uvnitř/venku apod.
 hodnocení: Pro hodnocení této disciplíny platí stejné teze, jako u disciplíny Představení
družiny.

Družinová výprava
 maximální počet bodů: 96
 doporučená minimální doba zadání předem: 1 měsíc
 tato disciplína vyžaduje velký časový prostor pro realizaci, proto je téměř nerealizovatelná pro
krajská kola, kde mezi posledním základním a krajským kolem nebude zřejmě dostatek času na
uspořádání družinové výpravy
 podoba výprav není nijak určena a pořadatel zde má velký prostor stanovit si vlastní kritéria
hodnocení. Výprava nemusí být časově ani prostorově určena nebo naopak může. Časově si
může pořadatel říci, jestli má jít o jednodenní akci nebo akci s přespáním. Prostorově lze zadat
počet kilometrů nebo třeba navštívení určitých typů míst (přírodní rezervace, rozhledna,

kulturní památka apod.). Základních kol, kde jsou účastníci z jedné oblasti lze určit i nějaké
konkrétní místo všem zhruba stejné dostupné a na něm zanechat družinám třeba zprávu. Také
je možné každé družině určit jiné místo, které je vždy zhruba stejně dostupné z místa jejich
bydliště. Zkrátka, fantazii se zde meze nekladou, ale je třeba si neustále připomínat, že
všechny družiny musí mít srovnatelné podmínky.
 hodnocení: Hodnocení zde probíhá na základě „důkazů“ o splnění zadaných, které družina
předkládá. Mohou to být např. fotografie, mapa se zakreslenou cestou, pochodový film, deník
apod. Předpokládá se, že jsou hodnoceny podobné aktivity, jako v modulu přežití (nákup,
vaření, orientace apod.), takže zde se bude hezky uplatňovat pravidlo polovičních hodnot
popsané výše. Pořadatel však může hodnotit i jiné zadané úkoly, je však třeba dbát na
objektivitu (raději pouze splnil/nesplnil, než zapojení subjektivní složky). Družina by měla
způsob hodnocení předem znát.

Plánování taktiky během závodu
 maximální počet bodů: 48
 doporučená minimální doba zadání předem: 3 týdny
 pořadatel poskytne družině informace o závodě (zejména modulu Závod) v dostatečném
předstihu a vyzve ji, aby si průchod závodem předem naplánovala a svůj plán mu zaslala.
Pořadatel pak hodnotí reálnost plánu a splnění zadání.
 kromě toho, že plánování trasy je důležitá dovednost, získá pořadatel tímto způsobem přehled,
jak se družiny chtějí během závodu pohybovat, a může tak předejít některým nechtěným
zásekům v plynulosti závodu
 pro plánování poskytne pořadatel družině následující informace: umístění, délku, bodové
hodnocení a testovanou dovednost jednotlivých stanovišť; místo startu a cíle; celkový čas,
postih za jeho nedodržení na závod a další specifika (např. povinný čas na jídlo či spaní, využití
dopravních prostředků apod.)
 hodnocení: Hodnotí se reálnost plánu a splnění zadaných kritérií. U reálnosti plánu je třeba si
nastavit velmi mírná kritéria – není vhodné strhávat body za předpokládanou příliš rychlou
chůzi (takovou, že by museli běžet, i když už tou dobou zřejmě unavení), ale spíše za úplné
vypadnutí časového úseku nebo zcela evidentní popření fyzikálních zákonů (např. ujít 10 km za
minutu). Dále se hodnotí splnění kritérií = jestli udělali povinné pauzy na jídlo, jestli si
naplánovali včasný návrat do cíle, jestli cestují reálnými spoji hromadné dopravy apod.
 pro naplnění cílů této disciplíny je nutné poskytnout družině na její plán důkladnou zpětnou
vazbu

Test znalosti pravidel SZ








maximální počet bodů: 36
doporučená minimální doba zadání předem: 2 týdny
pořadatel zašle družině sadu otázek z pravidel SZ a družina mu musí do stanoveného data (příp.
přímo na akci) dodat odpovědi. Pokud ji to napadne (a předpokládá se, že ano) může si na
internetu vyhledat dokument s pravidly a v něm odpovědi
přínos disciplíny je tedy dvojí: testuje schopnost družiny vyhledávat informace a porozumět
textu a navíc detailněji seznámí družinu s právy a povinnostmi jako účastníků závodu. Je tedy
dobré klást otázky, které jsou praktické spíše pro účastníky (termíny protestů, diskvalifikace,
hodnocení apod.) spíše než pro pořadatele.
hodnocení: Dle počtu otázek je za správnou odpověď určitý podíl bodů. Dohromady
maximálně 36.

Doprava hromadnou dopravou na SZ











maximální počet bodů: 36
doporučená minimální doba zadání předem: 2 týdny
velmi prakticky testuje schopnost družiny cestovat hromadnou dopravou (vyhledat spoje,
koupit nejlevnější jízdenky, najít správná nástupiště, zvládnout přestupy)
před zařazením této disciplíny je důležité zhodnotit dojezdové podmínky jednotlivých družin,
aby byly srovnatelné. Rozdílná obtížnost bude u spojů s přestupem vůči spojům bez přestupů.
Rozdíl bude mezi cestami vlakem, kde je třeba si zjistit vhodnou slevu a u přepážky si o ni říci
oproti nakupování jízdenky v autobuse u řidiče. Pokud jsou všechny družiny z jednoho velkého
města, lze tuto disciplínu využít i na dopravu pomocí MHD. Problém nastává u domácích družin
pořadatelského střediska nebo družin bydlících příliš blízko. Těm je možné zadat náhradní úkol
(někam dojet) a ohodnotit tento.
zapojení vedoucích by v této disciplíně mělo být pouze formou supervize (potvrzení družině,
jestli jedná správně, či špatně), nikoli říkání, co má družina dělat. Tedy vedoucí nechá družinu
najít si spoj, spočítat cenu jízdenek, pak jim to okomentuje a družina se může podle jeho rad
opravit. Vedoucí může zasáhnout při samotné cestě, pokud by byl ohrožen včasný dojezd. Toto
by však mělo být zohledněno při hodnocení disciplíny.
Disciplínu lze zpestřit i nějakou specialitou. Např. družina si musí na SZ dovézt vlastní jízdní
kolo. Budou tedy muset zvažovat jenom spoje, které kolo přepraví, zjistit kolik stojí přeprava
kola atd. Pořadatel by si ale měl být jist, že je to pro všechny družiny proveditelné. Kolo by bylo
dobré potom v závodě nějak využít (např. při Branách).
hodnocení: Pořadatel dá každá družině dotazník, do kterého by měla popravdě vyplnit: časy
jednotlivých spojů, využitou jízdenku + cenu, zvládli/nezvládli přestupy bez zásahu vedoucího.
Body se pak přidělují za to, jestli si družina našla vhodný spoj, jestli jela za nejnižší možnou
cenu, jestli zvládla přestupy samostatně. Dohromady lze udělit max. 36 bodů.

