7. oddíl Rysové
Středisko
St edisko M. Seiferta
Beroun

Závod vlčat a světlušek
14.4.2012

1. Hlídka: Kája - šestník, členové - Kuba B., Honzík, Roman a Alex.
2. Hlídka: Jana – šestník, členové - Honza a Adam.

Letošní závod vlčat a světlušek se konal v Přírodním parku na Kačáku u Rudné.
Když dorazily všechny hlídky byl zahájen závod po slavnostním nástupu. Po vylosování
pořadí jsme se připravili na závod. Na trati jsme změřili síly s jinými oddíly ve skautských a
zálesáckých dovednostech.
1. hlídka skončila jako sedmá a 2. Hlídka jako čtvrtá ( ale byla nezávodní)
Blahopřeju, byl to skvělý výkon. Jen tak dál.
Ze stránek Balvan Rudná:
Překvapivě nás přivítalo sluníčko a relativní teplo (pak věřte předpovědím!). Připravili jsme zázemí,
lavičky a nezbytnou ceduli start/cíl a už se začaly hrnout první závodní hlídky. Nakonec jich bylo
rovných 13 (+ jedna nezávodní). Poměr dívky/chlapci byl téměř vyrovnaný – stejně tak poměr
Balvani/neBalvani. Pro děti bylo připraveno 10 stanovišť na necelých třech kilometrech trati a celým
závodem se vinulo téma hledání pirátského pokladu. Děti si vyzkoušely zdravovědu, dopravní značky,
šifrování, zdolávání překážek. Ukázaly, že si umí poradit i v krizových situacích, poslat dopis nebo
prokázali znalosti přírody. Na konci závodní trasy na ně čekal pirát s bednou pokladů a po správném
odříkání hesla každé hlídce kousek dal. Většině hlídek stačilo na tuto trasu zhruba půl druhé hodiny,
takže výsledky jsme mohli vyhlásit o něco dříve, než jsme čekali. Úplně nejlépe si vedla družina děvčat
z Berouna – Prvosenky. Druhé za nimi skončily Pampelišky, rovněž z Berouna a naše Lišky byly třetí. Z
kluků vyhráli Havrani z Králova dvora, za nimi skončila Modrá družina vlčat z Berouna a třetí byli
Rysové z našeho střediska. První dvě hlídky z obou kategorií postupují do krajského kola. Co dodat?
Děkujeme sluníčku, za to krásné počasí, děkujeme všem pomocníkům, kteří nám pomohli a děkujeme
hlavně dětem, že závodily!

Výsledková listina:
Kluci

Dívky

1. Havrani (Králův dvůr)

1. Prvosenky (Beroun)

2. Modrá družina (Beroun)

2. Pampelišky (Beroun)

3. Rysové I (Rudná)

3. Lišky (Rudná)

4. Orli (Rudná)

4. Černé Veverky (Rudná)

5. Svišti (Králův Dvůr)

5. Kvítečka (Nové Strašecí)

6. Rysové II (Rudná)

6. Zrzavé Veverky (Rudná)

7. Rysové (Beroun)

