ETAPOVÁ HRA 2000
MLADŠÍ KATEGORIE

CESTA KOLEM SVĚTA
Spoustu lidí na celé planetě lákalo cestování kolem světa. My sice nebudeme
zdolávat celou cestu jako tito cestovatelé, ale podíváme se alespoň na některá místa a
pokusíme se důvtipem a obratností zdolat nástrahy, které potkaly nebo mohly potkat
cestovatele před námi.
Mladší kategorie byla rozdělena do smíšených družstev o 4 až o 5-ti členech a mělo
svého vedoucího výpravy z řad oddílových vedoucích a praktikantů. Každé družstvo se
pojmenovalo po nějakém státu. Byly vybrány tyto velmoci:
• Itálie
• Česko
• Polsko
• Německo
• Japonsko
• Madagaskar
Prvním, i když nebodovaným úkolem družin bylo vyrobení si vlastní vlajky.
Vlastní etapová hra byla zahájena prvním úkolem: Záchrana indické princezny
Roxi. Úkolem pro jednotlivé družiny bylo postavit domeček, ve kterém by byl ukryt jeden
člen družiny. Domečky mohly být postaveny pouze z materiálu, který našli zachránci
v lese. Poté posbírali perly, které princezna poztrácela, když utíkala do tajného domečku.
V této etapě byla nakonec nejlepší ITÁLIE.
Druhá etapová hra se skládala ze střelby z různých zbraní. Cestovatelé si přece
nemohli táhnou s sebou veškeré potřebné jídlo, protože by to neutáhli. Měli s sebou
zbraně na to, aby si dokázali nějakou tu potravu ulovit. Také my jsme si vyzkoušeli zbraně
a stříleli jsme ne do zvířat, ale do terčů nebo do dálky. Stříleli jsme ze vzduchovky, luku,
praku a házeli šipkama a granátem. Jako první v této etapě skončila opět ITÁLIE.
Třetím úkolem pro družiny bylo zdolání Himálajských vrcholků. V první části se
musely družiny v co nejkratším čase, závislém ovšem na počasí, dostat na vrchol
osmitisícovky. V druhé části opět na čas musely seběhnout do základního tábora a cestou
sbírat věci, které poztrácely. Jako nejlepší byli vyhodnoceni POLÁCI.
V další etapě se družiny dostaly na Grónsko. Zde měly za úkol lovit ryby, stavět stan
a obléci jednoho člena výpravy tak, aby nezmrznul. Zde se o první místo rozdělili NĚMCI a
ITALOVÉ.

Pátá hra proběhla na celodenním výletě na Havraních skalách. Po cestě jsme si našli
louku, kde jsme se posilnili a poté byla zahájena hra. Úkolem bylo složit na čas
roztroušenou zprávu. V další části pak jeden ze skupiny zjišťoval poslepu hodnotu
mince. V této hře celkově zvítězilo JAPONSKO.
V šesté etapové hře v mladší kategorii byli nejlepší zástupci JAPONSKA. Do etapy
byly započítány výsledky celotáborové Olympiády, která se skládala z těchto soutěží:
• skok v pytli
• chůze na chůdách
• běh na lyžích
• skok do dálky
• přetahování lanem
• štafetový běh
• hod do dálky lyžařskou hůlkou
Poslední etapová hra byla noční. I zde jednotlivé družiny plnily různé úkoly. Skládaly
rozstříhaný obrázek na čas, po hmatu poznávaly předměty v pytlíku, přiřazovaly hlavní
města ke státům a rozšifrovávaly šifru. V této poslední hře zvítězila konečně domácí –
Česká republika.

A KDO BYL KDO a JAK TO CELKOVĚ DOPADLO ?
1. MÍSTO
ČESKO (Andrea Pazderová)
Lenka Machová , Martina Olahová, Hanzlíčková Tereza,
Jan Lukeš, Holzknechtová Lucka
2. MÍSTO
JAPONSKO (Pavla Kundrtová)
Žaneta Hendrychová, Iva Holá, Martina Löwyová, Kája Kos, Anička Hlaváčková
3. MÍSTO
ITÁLIE (Mirka Španilerová)
Veronika Drašarová, Vojtěch Krejčí, Jaroslav Solar, Kubáčová Hana
4. MÍSTO
NĚMECKO (Jitka Vinšová)
Martina Fráterová, Katka Kosová, Michaela Olahová, Tomáš Kukla, Michal Košťál
5. MÍSTO
POLSKO (Helena Stupková)
Tenopírová Nikol, Karolína Suchá, Marek Zdvořák, Jakub Kaiser, Bára Kopecká,
6. MÍSTO
MADAGASKAR (Katka Rožníčková)
Marek Vosáhlo, Anička Korousová, Tereza Vršová,
Vlaďka Noháčková, Barbora Sigmundová

