
Soutěžní řád 
 

1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže Zlatý list a upřesňuje 

pravidla konání krajského kola pro Středočeský kraj. 

2. Kolektiv se zájmem o účast ve středočeském kole Zlatého listu se sám řádně přihlásí 

pořadateli emailem (koordinátor: mpospiskova@gmail.com) nebo písemně (Ekocentrum 

Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany).  

3. Kolektivem (zřizovatelem) se rozumí konkrétní škola, organizace, oddíl apod. Kolektiv 

reprezentuje družstvo, které se dělí na dvě soutěžní hlídky. Každý kolektiv může přihlásit 

nejvýše dvě družstva v každé kategorii, přičemž předem určí, které hlídky tvoří jedno 

družstvo.  

4. V souladu s propozicemi se mohou přihlásit i kolektivy mimo středočeský kraj, v případě příliš 

velkého zájmu o účast však budou přednostně přijímány středočeské kolektivy. Maximální 

kapacita středočeského krajského kola je 10 soutěžních družstev v každé kategorii. 

5. Zájemcům z míst pokrytých místními koly doporučujeme přednostní účast v místním kole. 

V účasti na krajském kole mají vždy přednost vítězná družstva (tj. z 1. místa) akreditovaných 

základních kol Zlatého listu, která krajskému kolu soutěže předcházejí. 

6. Před účastí druhého soutěžního družstva stejného kolektivu (zřizovatele) v jedné kategorii 

má vždy přednost první družstvo jiného kolektivu. Kolektivy budou zařazeny do krajského 

kola v pořadí, ve kterém se přihlásili. 

7. Přihlášená soutěžní družstva musejí v den soutěže oznámit svou přítomnost na místě a 

v termínu určeném pořadatelem. Všichni soutěžící, i jejich pedagogický doprovod, musejí být 

přítomni oficiálnímu zahájení soutěže ve své kategorii, pokud se s pořadatelem v předstihu 

nedomluví jinak. 

8. Soutěžní družstvo je zařazeno do kategorie podle věku svého nejstaršího člena: postupové 

kategorie MLADŠÍ (1.-6. ročník) a STARŠÍ (7.-9. ročník). Více o kategoriích viz celostátní 

propozice. Stezka pro kategorii NEJMLADŠÍ se z kapacitních důvodů nebude konat. 

9. Hlídky startují v pevně daném pořadí stanoveném pořadatelem před začátkem soutěže. 

V případě nepřítomnosti soutěžní hlídky na startu ve stanoveném čase může být hlídka 

z časových důvodů ze soutěže vyřazena. (V takovém případě se do celkového výsledku 

družstva započítávají body pouze jedné soutěžící hlídky.) 

10. Na jedné kontrole může hlídka získat nejvíce 10 bodů. Přípustné dělení bodů je na poloviny.  

11. Hlídka při startu obdrží startovní průkaz, do kterého kontroly na jednotlivých stanovištích 

stezky zaznamenávají a potvrzují její bodové hodnocení. Průkaz se odevzdává v cíli. V případě 

jeho ztráty nezíská hlídka žádné body. 



 

12. Soutěžní stezku je možné absolvovat pouze po vyznačené trase a ve stanoveném pořadí 

kontrol, neurčí-li pořadatel jinak. V případě, že hlídka sejde z vyznačené trasy, nebo si 

správnou trasou není jistá, vrátí se na naposledy navštívené stanoviště, kde si vyžádá další 

instrukce. 

13. Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat odbornou literaturu a další podobné 

pomůcky, technické komunikační prostředky (mobilní telefony, tablety, vysílačky atd.), ani 

brát s sebou další osoby.  

14. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí. 

15. Vítězové kategorie MLADŠÍ a STARŠÍ postupují do národního kola. 

16. Ve sporných případech má poslední slovo koordinátor soutěže. Protesty a námitky předává 

vedoucí kolektivu písemně koordinátorovi soutěže nejpozději 20 minut po příchodu poslední 

hlídky ze stezky v dané kategorii. Odvolání proti rozhodnutí je možné podle propozic soutěže. 

17. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele. 

18. Pořadatel krajského kola přebírá odpovědnost za nezletilé účastníky pouze během soutěžní 

stezky nebo v rámci pořadatelem přímo organizovaného doprovodného programu.  

19. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas s fotografováním a 

pořizováním videozáznamu v rámci soutěžní stezky i doprovodného programu, s archivací 

těchto fotografií i videozáznamů a s jejich použitím pro účely prezentace a propagace 

soutěže Zlatý list, Českého svazu ochránců přírody nebo v rámci prezentace sponzorů 

soutěže. Na základě výslovné (nejlépe písemné) žádosti vedoucím kolektivu, doprovodné 

osoby, rodičem nebo samotným soutěžícím nebudou fotografie či videozáznamy s danou 

osobou veřejně publikovány, popř. budou odstraněny. 

Tento soutěžní řád vydalo dne 7. 4. 2015 Ekocentrum Říčany, Rýdlova 271/14, 251 01 Říčany, které je 

pořadatelem 43. ročníku středočeského kola Zlatého listu. Bližší informace najdete na 

ekoricany.org/zlatylist.  


