
                                                                                                                Jak získat body ...Jak získat body ...Jak získat body ...Jak získat body ...    
 Všechny body, získané během roku, se počítají do 
celoročního bodování, které se vyhodnocuje na 

Slunovratu. Vítěz získává putovní sošku Svaroga, 
slovanského boha slunce, v dřevěné krabičce potažené 
 březovou kůrou. Na tu bude zapsáno jeho jméno. 
 

Celoroèní bodováníCeloroèní bodováníCeloroèní bodováníCeloroèní bodování    
Skládá se ze tří částí: 
A.A.A.A.    VšestrdálVšestrdálVšestrdálVšestrdál    
B.B.B.B.    Zkoušky ŽivotnostiZkoušky ŽivotnostiZkoušky ŽivotnostiZkoušky Životnosti    
C.C.C.C.    Mìsíèní bodováníMìsíèní bodováníMìsíèní bodováníMìsíèní bodování    
 

A.A.A.A.    VšestrdálVšestrdálVšestrdálVšestrdál    
Z každou splněnou podmínku Všestrdála můžete 
získat 10 - 50 bodů (napsáno u každé podmínky). 
 

B.B.B.B.    Zkoušky ŽivotnostiZkoušky ŽivotnostiZkoušky ŽivotnostiZkoušky Životnosti    
Zkoušky Životnosti probíhají vždy na táboře a není 
přesně stanoveno kolik a jaké podmínky se budou 
plnit. Z toho důvodu je každý rok jiná výše získaných 
bodů. 
 

C.C.C.C.    Mìsíèní bodováníMìsíèní bodováníMìsíèní bodováníMìsíèní bodování    
Body do něj získáváte každý měsíc sedmi způsoby: 

1. Soutěže na schůzkách 
V každé družině probíhají různé soutěže – záleží na 
družinových vedoucích. Na konci měsíce se sestaví 
pořadí. K tomuto pořadí se přičte vaše umístění 
v oddílové soutěži a výsledek se ohodnotí podle 
bodovací tabulky. 

2. Soutěže na výpravách 
Na výpravě může každý den proběhnout libovolný 
počet soutěží, které se večer vyhodnotí do jednoho 
pořadí. To se ohodnotí podle bodovací tabulky. 

3. Body za našlapané kilometry 
Za každý kilometr:   na kole           0,5 bodu 

bez batohu       1 bod 
   s batohem        2 body 
 

 

Bodovací tabulka 
1. 30 bodů 
2. 28 bodů 
3. 26 bodů 
4. 24 bodů 
5. 22 bodů 
6. 20 bodů 
7. 19 bodů 
8. 18 bodů 
9. 17 bodů 

10. 16 bodů 
11. 15 bodů 
12. 14 bodů 
13. 13 bodů 
14. 12 bodů 
15. 11 bodů 
16. 10 bodů 
17.   9 bodů 
18.   8 bodů 
19.   7 bodů 
20.   6 bodů 
21.   5 bodů atd. 

(Když se někdo umístí na např. 17.-18. místě přičítá se mu 
vyšší bodová hodnota tzn. 9 bodů) 

4. Zápisník 
Za pěkný zápisník můžete získat 0 - 20 bodů. 

5. Pomůcky 
Každý měsíc se ohodnotí vaše vybavení na akce. 
Můžete při tom získat 0 - 10 bodů. 

(vybavení na schůzku: uzlovačka, šátek, propiska, papír 
(blok), zápisník, přezutí) 

6. 100% 
Za stoprocentní účast na akcích za měsíc můžete získat 
20 bodů. 

7a. Prémie - kladné 
• zápis do kroniky 

(pěkný, kvalitně provedený)        + 20 bodů 
• mimořádné prémie 

(udělují vedoucí dle vlastního uvážení)  + 20 bodů 
 
 

7b. Prémie - záporné 
• nesplnění úkolu 

(zápis do kroniky, příspěvky)               -5 bodů 
• nevhodné chování 

(zlobení, sprostá slova)                      - 10 bodů 
 

Neúèast na akcíchNeúèast na akcíchNeúèast na akcíchNeúèast na akcích 
S výjimkou akcí „pro zájemce“ by se měli všichni 
členové účastnit všech akcí (schůzek, výprav), které se 
jich týkají (tj. pokud nejsou věkově, družinově či jinak 
omezeny). 

 

Nemůžete-li se zúčastnit schůzky : 
Stačí se omluvit na předchozí schůzce nebo  poslat  
omluvu po kamarádovi a je možno se omluvit i po  
schůzce, ovšem pouze v den, kdy se schůzka koná 
Nemůžete-li se zúčastnit výpravy : 
Je třeba se vždy předem omluvit Krtkovi 
(604 773 140) 
 

NEÚČAST NA AKCI OMLOUVÁ POUZE NEMOC, 
ŠKOLNÍ AKCE ČI ZÁVAŽNÝ RODINNÝ D ŮVOD 
(COŽ NENÍ VÍKEND NA CHALUP Ě, ALE TŘEBA 
OSMDESÁTINY BABI ČKY). 

Omluvená neúčast: 
na schůzce - umístíte se na stejném místě v soutěži, 
jako poslední přítomný 
na výpravě - získáte body za kilometry + polovinu 
bodů vítěze 

Neomluvená neúčast: 
na schůzce - jste úplně poslední v soutěži 
na výpravě - nedostanete ani bod 
 

Dobrovolné akceDobrovolné akceDobrovolné akceDobrovolné akce 
Pokud se účastníte : získáte body za našlapané 
kilometry + body za případné soutěže 
Pokud se neúčastníte : získáte polovinu bodů za 
případné soutěže 
 

 
© Krtek Leden 2005 

 
 

    


