Letní setkání projektantů 2018 - harmonogram
Čtvrtek 4.10.2018
-

Příjezd, ubytování
Večeře
Zahájení her
Týmová soutěž - šplh

od 16:00
18:30 – 20:00
20:00 – 20:15
20:15

Pátek 5.10.2018
-

Snídaně
Fotbal
Lukostřelba
Oběd
Týmová soutěž
Cyklistický závod
Večeře
Setkání představitelů firem
Pivní štafeta
Hudba

7:30 – 9:30
8:15 – 13:00
09:30 – 12:30
12:00 – 14:00
14:00 – 16:00
16:30 – 18:00
18:30 – 20:00
19:30 – 21:00
20:30 - 21:00
21:00 – 01:30

Sobota 6.10.2018
-

Snídaně
Volejbal
Horolezecká stěna
Oběd
Orientační běh
Večeře
Vyhlášení výsledků
Hudba

7:30 – 9:30
8:30 – 13:00
9:00 – 12:00 (nesoutěžní)
12:00 – 14:00
15:00 – 17:00
18:30 – 20:00
20:00 – 22:00
22:00 – 01:30

Neděle 7.10.2018
-

Snídaně
Odjezd

8:00 – 9:30
do 10:00

Letní setkání projektantů 2018 - pravidla
Lano - šplh
Zodpovědná osoba: Martin Blatský, PONTEX s r.o.
Každá firma nominuje 1 tříčlenné družstvo v libovolném složení. Pořadí jednotlivých týmů ve šplhu se
vylosuje před vlastní soutěží. Šplh bude prováděn postupně na jednom laně a to volným stylem bez
omezení techniky. Na laně budou umístěny dvě pásky – spodní páska ohraničí maximální možnou
výšku, kde je lano možné uchopit a začít šplhat. Horní páska vyznačuje výšku, kam je nutné došplhat
(dotknout se rukou) – cca 4-5 m. Následně je nutné sešplhat opět dolů ke spodní pásce a teprve pak je
možné lano opustit (seskočit). Úspěšný závodník předá plácnutím ve vyznačeném úseku štafetu dalšímu
závodníkovi.
Měří se celkový čas na vylezení třech závodníků. V případě, že jeden ze závodníků nedošplhá
k vyznačené hranici, družstvo bude diskvalifikováno. V případě diskvalifikací více týmů bude pořadí
diskvalifikovaných družstev určeno podle počtu došplhaných úseků – družstvo, které dokončí více
úseků, bude v pořadí výše, V případě rovnosti došplhaných úseků rozhodne lepší čas po posledním
dokončeném došplhaném úseku.

Fotbal
Zodpovědná osoba: Jakub Volný, VIAPONT s r.o.
Hraje se malý fotbal na travnatém hřišti v areálu. Rozhodčí – neutrální, z nehrajícího týmu dle rozpisu.
Bude se hrát podle pravidel pro malou kopanou. Tým každého družstva bude mít maximálně celkem 12
členů, sestava na hřišti bude ve složení 5 hráčů v poli a jeden brankář. Střídání se bude provádět
hokejovým způsobem (tj. „kus za kus“). Pokud možno každý tým doveze svůj fotbalový míč.
Předpokládáme účast 6 družstev (Pragoprojekt, Valbek, Dopravoprojekt Ostrava, Pontex, Viapont,
Promika & 4roads)
Hra probíhá systémem dvou základních skupin A a B po třech týmech. Rozlosování bude provedeno
den předem. Jednotlivé skupiny budou sehrány systémem každý s každým. Po odehrání skupin budou
následovat zápasy o celkové umístění. Třetí týmy ze skupin sehrají následně zápas o 5. místo, druhé
týmy ze skupin zápas o 3. místo a vítězové ze skupin zápas o 1. místo.
Hrací doba bude 2 x 10 min s 5 min. přestávkou. Vítězství 2 body, remíza 1 bod. Nedostavení se
k zahájení utkání do max. 10 min. od plánovaného zahájení - kontumace ve prospěch nastoupeného
týmu. Při rovnosti bodů v tabulce bude rozhodovat 1) vzájemný zápas, 2) skóre, 3) počet vstřelených
gólů, 4) los. Rozlosování týmů bude provedeno ve čtvrtek večer (čísla 1-6).
Pro turnaj bude použito jedno hřiště, které bude „nalajnováno“. Pro rozcvičení tymů bude použito
sousední hřiště, kde budou dvě branky pro rozcvičení.
V zápasech o celkové umístění se budou při nerozhodném stavu po základní hrací době kopat tři penalty.
Pokud ani ty nerozhodnou, následují jednotlivé penalty, dokud se nerozhodne.

Předpokládaný časový průběh:

Střelba z luku
Zodpovědná osoba: Markéta Andělová, Pontex s r.o.
Protože se jedná o nebezpečnou disciplínu, budou veškerá pravidla a organizace řešena na místě
vyškoleným organizátorem.
Střílet se bude na terče označené bodovými hodnotami dle barev (0-10 bodů), každý účastník bude mít
dispozici čtyři pokusy, do výsledků se počítají nejlepší tři pokusy. Výsledný počet se každému
zúčastněnému zapíše.
Tato disciplína je naplánována na pátek od 9:30 do 12:30.
Střelba bude probíhat po jednom s tím, že se budou střídat lidé z jednotlivých firem. O to se bude starat
zodpovědná osoba. Pokud nastane případ, kdy budou na stanovišti pouze osoby jedné firmy,
samozřejmě můžou pokračovat ve střelbě.
V této disciplíně budou vyhlášeni tři nejlepší střelci muži a tři nejlepší střelkyně ženy. Výsledné pořadí
firem bude provedeno jako součet pěti nejlepších závodníků jednotlivých firem (z čehož musí být
započítán výsledek minimálně dvou žen nebo dvou mužů). V případě součtu bodů jednotlivých firem
nebude prováděn rozstřel – pořadí bude sdílené.

Týmová soutěž
Zodpovědná osoba: Vladimír Junek, Lukáš Ovečka, PONTEX s r.o. + Baldovec
V tomto závodě bude závodit 6 družstev každé za jedno firmu. V každém družstvu bude celkem 5
soutěžících (min. 1 žena). Týmovou soutěž připravuje pan Ovečka z areálu Baldovec, který se
dlouhodobě zabývá team-buildingovými hrami. Program a vyhodnocení týmové hry bude upřesněn na
místě – s pravidly budou seznámeny jednotlivé týmy před zahájením hry. Cílem hry je sbírat klíče
v celkem 6 různých disciplínách – pořadí družstev bude dáno počtem získaných klíčů po šesti
disciplínách. V případě stejného počtu klíčů obsadí družstva stejné pořadí.
Sraz týmů (včetně všech jejich účastníků) bude v 13:50 před restaurační budovou, kde budou uděleny
pokyny k jednotlivým soutěžním disciplínám. Vylosováno bude pořadové číslo jednotlivých týmů pro
jednotlivé soutěže.
Část I. – vždy dva týmy na jednom stanovišti (14:00 – 15:00)
1) Přetahování (gumová nafukovací aktivita) – při přetahování lanem se protivníci z družstev
vzájemně přetahují, cílem je umístit připravené žetony na vyznačená místa
2) Hlavolam – strážce klíče předá několik hlavolamů, které je nutné vyřešit – za každý rozluštěný
hlavolam získá družstvo jeden klíč
3) Lego – úkolem je postavit dle ukázkové předlohy přesnou kopii stavby. Odpovídající tvarem,
tak i barvou kostek originálu
Část II. – vždy dva týmy na jednom stanovišti (15:00 – 16:00)
4) Najdi a poznej – na každé kontrole čeká účastníky úkol rozpoznání druhu nápoje (alkoholu),
kontroly budou umístěny v areálu Campingu Baldovec na určitých místech (strom, potok, louka,
poštovní schránka, beach volejbal, …), hodnotí se počet správných odpovědí
5) Keyblock – na první pohled jednoduchá logická hra, která s každou sekundou nabývá na
obtížnosti, cílem je zabarikádovat klíč takovým způsobem, aby se družstvo nemuselo bát že o
nej přijde
6) Sumo – dva týmy se utkají v nafukovacích oblecích připomínající zápasníky sumo, úkolem je
vytlačit protihráče z hracího tatami, za každý vítězný zápas získáte jeden klíč

Horská kola
Zodpovědná osoba: Pavel Hrdina, PONTEX s r.o. + Zbyněk Filemon, VIAPONT s r.o.
Závod bude probíhat převážně po lesních cestách v blízkosti sportovního areálu. Terén nebude nijak
zvlášť složitý i s ohledem na předchozí úrazy. Trať bude relativně rychlá.
Je naplánovaný okruh 5 km, který se pojede v různém počtu v jednotlivých kategoriích. Kategorie budou
standardně: „muži mladší, muži starší, ženy mladší a ženy starší“. Rozdělení do kategorií ještě není
definitivní, protože neznáme všechny zúčastněné, toto rozdělení bude domluveno na místě tak, aby byly
naplněny veškeré kategorie.
Start bude hromadný, ženy a muži zvlášť, rovněž zvlášť starší muži a starší ženy. Výsledky budou
vyhodnoceny v jednotlivých kategoriích podle časů.
Upozorňuji, že účast na závodu je na vlastní nebezpečí a cyklistická přilba je povinnou výbavou každého
závodníka!!

Pivní štafeta
Zodpovědná osoba: Michal Chůra, PONTEX s r.o.
Pivní štafeta se bude skládat celkem z 6 osob, čehož budou 3 muži a 3 ženy. Týmy mohou dle svého
uvážení nahradit až dvě ženy dvěma muži. Ženy pijí malé pivo, muži vždy velké. Rozhoduje celkový
čas.
Pravidla budou, jako každý rok stejná. S pivem se začíná položeným na zemi. Po odstartování první
člen sebere pivo ze země a vypije ho. Po dopití položí prázdnou sklenici na zem, teprve poté zdvihne
svou sklenici další na řadě a pokračuje se stejně jako v prvním případě až k poslednímu ze členů. Ten
svou dopitou sklenici nepokládá na zem, ale zvedá ji nad hlavu. Umístění firem určí právě pořadí po
sobě zdvihnutých rukou.

Volejbal
Zodpovědná osoba: Ondřej Mohyla, PONTEX s r.o.
Družstva jsou smíšená, na hřišti musí být po dobu hry v každém okamžiku 6 hráčů z toho minimálně 2
ženy. Samotná hra probíhá podle platných pravidel FIVB (síť, přešlapy, bloky, podání atd.). Rozhodčí
delegují jednotlivá družstva. Hraje Se primárně na dvou venkovních hřištích, které jsou umístěny
v areálu Baldovec. Bude nutné dodržovat časový harmonogram. Nedostavení se k zahájení utkání
do max. 10 min. od plánovaného zahájení – automatická kontumace ve prospěch nastoupeného
týmu. Bude určena zodpovědná osoba, která toto bude kontrolovat a striktně dodržovat!!!
Následné výmluvy a protesty v tomto ohledu se nebudou akceptovat!
Každý tým doveze alespoň jeden volejbalový míč.
Systém hry je následující:
Hra probíhá systémem dvou základních skupin A a B po třech týmech. Rozlosování bude provedeno
den předem. Jednotlivé skupiny budou sehrány systémem každý s každým. Po odehrání skupin bude
následovat play-off. Třetí týmy ze skupin sehrají následně zápas o 5. místo, druhé a první týmy ze skupin
sehrají křížem semifinále a následně poražení zápas o 3. místo a vítězové zápas o 1. místo.
Jednotlivé zápasy se hrají vždy na dva vítězné sety s tím, že první dva sety jsou do 20 bodů (rozdílem
minimálně o dva body), případný třetí set je zkrácený do 15 bodů (rozdílem minimálně o dva body).
Zápas o 5. - 6. místo se bude hrát pouze na dva sety. O vítězi v případě rovnosti setů rozhodne celkový
součet bodů v obou setech dohromady.
Pro určení pořadí v základní skupině je rozhodující:
1. počet bodů
(výhra 2:0 – 3 body, výhra v tie-breaku – 2 body, prohra v tie-breaku – 1 bod, prohra 0:2 – 0
bodů)
2. vzájemný zápas
3. skóre

Předpokládaný časový průběh

Alternativa v případě deštivého počasí
V případě deštivého počasí se volejbalový turnaj uskuteční v hale v Jedovnicích. Hala je vzdálená cca
15 minut jízdy autem, dopravu si týmy zajistí sami. Herní systém zůstane stejný, v hale budou opět
k dispozici dvě volejbalová hřiště.
Poloha haly: SPŠ Jedovnice, ulice Nad Rybníkem, https://mapy.cz/s/30uQW

Orientační běh
Zodpovědná osoba: Miroslav a Vlasta Doležalovi, PONTEX s r.o.
Orientační běh bude probíhat obdobně jako v minulých letech, bude to tedy časově limitovaný závod,
při kterém se závodníci snaží posbírat co nejvíce kontrol, aniž by bylo určeno pořadí jejich sběru, či
trasa (tzv. scorelauf). Časový limit pro závod se předpokládá 60 minut, bude upřesněn před zahájením
závodu. Závod se poběží na mapě „Helišova skála – východ“, která je součástí pravidel.
V případě nesplnění časového limitu budou závodníkům odečteny dva body za každou započatou
minutu po limitu, při překročení limitu o více než 15 minut bude závodník automaticky diskvalifikován.
Závod bude probíhat v lese nad obcí nad obcí Holštejn. Star a cíl závodu bude vzdálen od areálu
Baldovec pěšky a na kole cca 2,2 km a autem cca 10 km (cca 15 minut jízdy). Doporučena je cesta na
start závodu pěšky či na kole po žluté turistické značce údolím říčky Bílá voda, cesta bude značena
fáborkami.
V případě dopravy na místo startu autem prosíme o parkování na veřejném parkovišti v obci Holštejn u
fotbalového hřiště a odtud pěšky opět po fáborkách na start (cca 400 m).
Start závodu bude v 15:00, startovní pokyny budou uděleny v 14:40 v místě startu / cíle.
Start závodu bude proveden stejně jako vloni ve vlnách a to nikoliv po kategoriích, ale naopak postupně
tak, aby se omezilo sbíhání jednotlivých borců dohromady. Startovány budou celkem 4 vlny po 5
minutách.
Účastníci závodu se musí nahlásit organizátorovi závodu nejpozději v pátek večer do 18:00.

Závod v orientačním běhu – prostor závodu, cesta na start závodu pěšky / na kole

Závod v orientačním běhu – cesta na start závodu autem

Mapa závodu v orientačním běhu na které bude konán závod sportovních her 2018
Pozn.
hnědožlutá barva:
bílá barva:
světle zelená barva:
Tmavě zelená barva:

louky + paseky
vysoký, dobře průběžný les
nižší, hůře průběžný les
nízký, neprůběžný les (hustník, houští)

Lezecká věž
Zodpovědná osoba: Martin Blatský, PONTEX s r.o.
Lezecká věž bude v programu her jako nesoutěžní sportovní aktivita v sobotu od 9:00 do 12:00. Dřevěná
lezecká věž je vysoká 23 metrů a její součástí jsou dvě cvičné lezecké stěny, které mají výšku 12 metrů,
tři stěny náročnější s výškou 12 a 20 metrů.
Lezeckou stěnu je možné použít pouze pod jištěním dvou profesionálních jističů z areálu Baldovec.
Není možné lezení na věži po vlastní ose (tj. s vlastním lanem a jištěním)!!!
Maximální kapacita bude cca 20 osob na hodinu. Všechny zájemci o lezení prosíme s v závislosti na
jejich počtu o vzájemné vystřídání.

Návštěva Punkevních jeskyní
Zodpovědná osoba: Vladimír Junek, PONTEX s r.o. + Hana Červenková, 4roads s r.o.
Návštěva Punkevních jeskyní je objednána v kapacitě 25 osob na pátek a 25 osob na sobotu pro dopředu
nahlášené účastníky. Pokud budou volná místa tak je možné je obsadit dalšími zájemci na místě.
Prohlídka začíná v 9:20 před vstupem do jeskyní v Pustém žlebu a bude trvat cca 1 hodinu, součástí
prohlídky je sestup na dno propasti Macocha. Všichni účastníci prohlídky se musí dostavit nejpozději
v 8:40 před hotel Skalní mlýn, kde budou předány vstupenky do jeskyně. Od hotelu Skalní Mlýn vede
do vstupu do jeskyní cesta dlouhá cca 1,5 km (cca 30 minut).
Účastníci prohlídky Punkevních jeskyní se musí k hotelu Skalní mlýn dopravit vlastními prostředky
(cesta vozidlem trvá cca 25 – 30 minut), tj. z areálu Baldovec je doporučeno vyrazit nejpozději v cca
8:00.

Ostatní doplňkové sporty a aktivity
Z ostatních doplňkových sportů si lze u zapůjčit na recepci areálu Baldovec pétanque a létající talíř
(frisbee). Půjčení bude možné vždy max. na 60 minut, rozpis výpůjček bude vyvěšen na recepci na
nástěnce – zájemci o půjčení ať se zapíší do rozpisu.
Pokud bude na místě zájem, je možné uspořádat mini-turnaj v pétanque. Mini-turnaj by se podle počtu
přihlášených družstev na místě hrál systémem play-off s časovým omezením jednotlivých kol.
Výsledky turnaje se nebudou započítávat do celkového bodového pořadí firem. Turnaj v případě zájmu
bude organizovat Jitka Rausová z Viapontu.
S dalších aktivit lze doporučit návštěvu dalších jeskyní Moravského krasu. U ostatních jeskyní (na rozdíl
od Punkevních) není nutná rezervace dopředu a jejich prohlídka nebude v rámci sportovních nijak
hromadně organizována.
-

Sloupsko – Šošůvské jeskyně
Balcarka
Kateřinské jeskyně

Všechny jeskyně jsou osobním vozech v dojezdu 15 – 30 minut, první dvě jmenované jsou na kole
vzdáleny cca 6 – 8 km.

Rozdělení do věkových kategorií
Do věkově rozdělných závodů (orientační běh + kolo) se předpokládá věkové rozdělení na „staré“ a
„mladé“ závodníky dle ročníku narození 1980.
Závodníci narození 1980 a mladší budou v kategorii „mladí“ a závodníci narození v roce 1979 a dříve
budou patřit do kategorie „staří“.

Systém bodování
Vzhledem k počtu 6 firem se předpokládá v každé disciplíně bodové ohodnocení firem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

tým – 6 bodů
tým – 5 bodů
tým – 4 body
tým – 3 body
tým – 2 body
tým – 1 bod

V případě sdíleného pořadí obdrží týmy na stejném pořadí průměrný počet bodů tj. např. při shodném
pořadí dvou firem na 2. a 3. místě obdrží každá z firem 4,5 bodu.
V případě, že do soutěže nastoupí menší počet firem, bude maximální bodový zisk prvního týmu shodný
s počtem zúčastněných firem.

