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Sloup v Čechách
"Zátiší"
(29.6. – 13.7.1991)
ETAPOVÁ HRA
STŘEDNÍ KATEGORIE

PUTOVÁNÍ
SE SPORTIKEM
Pro oddíly:
č. 7
č. 8
č. 9
č. 10
č. 11
č. 12

Jarda Živec
Šárka Nedvědová
Karol Hanko
Marcela Vojířová
Jarda Vlček
Mirka Konečná

1. etapa – pondělí 1.7.1991

SUCHÁ STUDNA
Úkol a provedení
V této etapě nás Sportik zavedl do Afriky přímo na Saharu.
Jak je známo na Sahaře moc vody není. Proto úkolem družin bylo absolvovat
náročnou cestu na jejímž konci byla „suchá studna“, kterou bylo nutno naplnit vodou. Pro
dopravu vody posloužily nafukovací balónky.
Na startu si každá družina naplnila balónek vodou a vydala se na cestu.
V průběhu cesty musely družiny plnit různé úkoly a disciplíny (střelba ze vzduchovky,
hod na cíl, ručkování po laně).
Na konci cesty musela každá družina z balonku naplnit „suchou studnu“, kterou
představoval malý hrnek

2. etapa – středa 3.7.1991

VODNÍ HRY
Úkol a provedení
Ve druhé etapě jsme putovali až do Austrálie. Na australském pobřeží se uskutečnily
zajímavé soutěže:
1) štafetový závod v jízdě na nafukovacích člunech
2) štafetový závod na vodních lyžích
V obou případech rozhodoval celkový čas družiny. Závod proběhl bez zranění – nikdo
se neutopil.
Zvítězila družina č. 7

3. etapa – pátek 5.7.1991

SPORTIKŮV POKLAD
Úkol a provedení
Třetí etapa se odehrávala v Jižní Africe. Bůh sportu Sportik zde zanechal svůj poklad.
Cesta k jeho objevení je jen jedna. Ten kdo chce poklad najít musí rozluštit
„roztroušenou zprávu“, která nejlepší luštitele zavede až na místo, kde je poklad ukryt.
Úkolem družin bylo tuto zprávu nejprve sestavit a potom se vydat na cestu za
pokladem. Každá družina za vyluštění získala příslušný počet bodů do etapové hry.
Poklad našla jako první družina č. 6

4. etapa – pondělí 8.7.1991

NOČNÍ VÝPRAVA ZA SPORTIKEM
Úkol a provedení
Výprava začala táborákem a opékáním buřtů. Po setmění se družiny vydaly na cesta,
během které plnily různé úkoly (poznat hmatem různé předměty, čichem rozpoznat koření,
vyjmenovat 10 sportů atd.). Nejdůležitější úkol na družiny čekal na konci cesty.
Sám velký Sportik vyslechl jejich umělecká díla (báseň na téma sportu) a po zásluze
je odměnil. Velkým zážitkem bylo setkání se Saipem, který se družinám připletl do cesty.
V této etapě se nejvíce dařilo družinám č. 2 a č. 6
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5. etapa – středa 10.7.1991

TOUR DE SLOUP
Úkol a provedení
Pátá etapa nás zavedla zpět do Evropy, na cyklistický okruh v Novém Boru. Zde se
uskutečnil cyklistický závod družstev a jednotlivců na kolech.
Okruh se jel v obráceném směru, než je obvyklé – tj. do kopce.
Kromě bodů do etapové hry získaly první tři družiny a jednotlivci poukázky na odběr
„SLOUPÁKŮ“.
Jako většina cyklistických závodů, ani tento se neobešel bez zranění. Nebylo to však
nic vážného – jen silniční lišej. Rychlý transport zraněného vše napravil.
Tuto etapu vyhrála družina č.4.

Závěr – vyhodnocení – 12.7.1991
VÝSLEDKY ETAPOVÉ HRY STŘEDNÍ KATEGORIE

PUTOVÁNÍ SE SPORTIKEM 1991
1. MÍSTO
DRUŽINA č. 1
Peterková Blanka
Hrabáková Štěpánka
Vaculík Miloš
Vinkler Vladimír

Zounová Pavlína
Růžičková Andrea
Pospíšil Lukáš

2. MÍSTO
DRUŽINA č. 11
Kordová Hana
Kociánová Zuzana
Klír Jiří

Zahrádková Veronika
Kindl Ondřej
Vlček Oldřich

3. MÍSTO
DRUŽINA č. 6
Lupínková Markéta
Velemanová Jiřina
Masopust Jan
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Heřmanová Hana
Novák Roman
Kubíček Milan

