SOKOLSKÁ ŽUPA
VÝCHODOČESKÁ – PIPPICHOVA

soKOLNÍ VÝLET KOLEM

PRAVIDLA
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Úvod
Z rozhodnutí předsednictva Sokolské župy Východočeské –
Pippichovy byla v roce 2009 založena tradice pořádání každoroční
sportovně cykloturistické župní akce doplněné o sportovní a
společenské programy nazvané

„soKOLNÍ VÝLET KOLEM“.
Během několika prvních ročníků se tato akce zaběhla, dostala svou
formu a ukázalo se vhodné pro pořádající jednoty určit pravidla,
kterými je potřebné se řídit, aby byla akce přijímána jako ustálený
podnik a vstoupila do povědomí ne jen sokolské veřejnosti.

Pravidla – návrh:
1. Cílem tohoto podniku je prohlubování přátelských vztahů, sportovní
vyžití účastníků bez rozdílu věku, poznat prostředí a život
v pořádající T.J., utužit stará a navázat nová přátelství a propagace
sokolských myšlenek. Akce je koncipována tak, aby se jí mohli
zúčastnit všichni Sokolové župy i ČOS, jejich přátelé i ostatní
veřejnost bez rozdílu věku a tělesné zdatnosti.
2. Předsednictvo župy v dostatečném předstihu pověří některou
tělocvičnou jednotu pořadatelstvím akce. Vhodné je zapojit do
spolupráce okolní tělocvičné jednoty.
3. Program:
-

pátek večer
příjezd prvních účastníků, ubytování a společné posezení (nejlépe
u ohně).

- sobota

8:00 – 9:00 hod. prezence účastníků, při které každý účastník
obdrží účastnický průkaz, do kterého budou dávána razítka na
kontrolních bodech.
9:00 hod. uvítání účastníků, předání pokynů k akci, společný
pozdrav (NAZDAR) a start.
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Od 16:00 hod. po příjezdu a příchodu účastníků společná zábava
při občerstvení a doplňování pitného režimu (na náklady
účastníka) a poté uložení k zaslouženému spánku doma,
v soukromí a tělocvičně (program je zcela na uvážení a režii
pořadatele).
- neděle

snídaně (na náklady účastníka), rozloučení s přáteli a odjez domů.
4. Pořádající tělocvičná jednota určí název „soKOLNÍHO VÝLETU
KOLEM“, který vystihuje místo a povahu akce. V součinnosti se
sokolskou župou se ujme organizace akce a připraví po domluvě
s odborem všestrannosti, na některý letní víkend pěší a cyklistické
trasy, které budou vyhovovat všem věkovým kategoriím a budou
vhodné pro zdatné i méně zdatné účastníky.
5. Výběr tras – organizátor připraví a označí 1 – 2 trasy pro pěší od 5
do 15 km a 2 – 3 trasy pro cyklisty od 15 do 90 km a zajistí mapky
tras s vyznačením trasy s kontrolními body a občerstvovacími
stanicemi pro skupiny účastníků.
6. Organizátor
seznámí
s kompletní
přípravou
akce
odbor
všestrannosti tak, aby nejdéle v prvním čtvrtletí roku (tj. do 31. 3.),
mohla být akce schválena předsednictvem župy a mohla být
avizována všem tělocvičným jednotám župy a dalším zájemcům o
možnou účast.
7. Sokolská župa zajistí na návrh pořadatele tisk plakátů a výrobu
účastnických odznaků s logem akce.
8. Účastnické průkazy a diplomy zajistí organizátor (viz. Vzor).
9. Pořadatel zajistí provoz občerstvovacích stanic s kontrolními body.
Je zvykem a osvědčilo se podávat chleba se škvarkovým sádlem a
cibulí.
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10. Po zdolání tras, každý účastník předloží potvrzený průkaz
z kontrolních bodů a na jeho základě obdrží diplom a účastnický
odznak s logem akce.
11. Následuje společná zábava v režii pořádající jednoty.
12. Pořadatel předá odboru všestrannosti v elektronické podobě
podklady pro zpracování do kroniky (fotodokumentaci, záznam o
průběhu akce, vzor diplomů, vzor účastnického průkazu, účastnický
odznak, mapky tras, propozice a další).
13. Pověřený člen župy zpracuje záznam do kroniky.
14. Účastnické průkazy a diplomy zajistí organizátor (viz. Vzor).

Vzorové průkazy, diplomy a odznak“
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