SOUTĚŽNÍ ŘÁD
KRAJSKÉHO KOLA PRO LIBERECKÝ KRAJ
24. ROČNÍK 2018/2019
1. Tento řad vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání krajského
kola pro Liberecky kraj.
2. Každá střední škola nebo organizace (dále jen zřizovatel) může do krajského kola přihlásit nanejvýš tři
tříčlenné týmy.
3. Zřizovatel může svá družstva přihlašovat nejpozději 15. 3. 2019.
4. On-line přihláška k účasT se se nachází na h"ps://goo.gl/GQSF7n. Soutěžní tým je přihlášen, pokud
pořadatel do uvedeného data obdrží závaznou přihlášku k jeho účasT, vyplněnou ve všech
požadovaných bodech. Následně po vyzvání vyplní vysílající subjekt pořadateli on-line tabulku se
seznamem soutěžících v jednotlivých družstvech.
5. Maximální kapacita krajského kola je 15 soutěžních týmů. Týmy budou zařazeny do krajského kola v
pořadí, ve kterém se přihlásily. V případě, že zřizovatel má vice než tři soutěžní týmy, měl by uspořádat
místní kolo soutěže, ze kterého do krajského kola postoupí 3 vítězná družstva.
6. Přihlášené soutěžní týmy musejí v den soutěže oznámit svou přítomnost na místě a v terminu určeném
pořadatelem a musí mít v okamžiku zahájení soutěže uhrazené účastnické poplatky bezhotovostním
převodem na základě předem zaslané faktury.
7. Všichni soutěžící musí byt přítomni oﬁciálnímu zahájeni soutěže.
8. Hlavním tématem soutěže je “Management v ochraně přírody“.
9. Soutěž se skládá z 2 rovnocenných čásc: 1) teoreTcké - test všeobecných vědomosc spolu s
poznávačkou 2) prakTcké - vypracování zadaného prakTckého úkolu v terénu a následná jeho obhajoba
před odbornou porotou. Obě čásT soutěže vycházejí z hlavního tématu soutěže. Za každou část je
možné získat 0 až 60 bodů, které se započítávají do celkového hodnoceni. Maximální možný bodový zisk
po absolvování krajského kola je 120 bodů.
10. Teore@cká část. Test všeobecných vědomosc probíhá formou promítaných otázek a odpovědi. Celkem
obsahuje 45 otázek. Test je řešen týmem dohromady. Ke každé otázce se nabízejí tři odpovědi, přičemž
správná je vždy pouze jedna. Za správnou odpověď je považovaná jedna zakřížkovaná varianta. Jinak
označena odpověď, nejednoznačné označeni nebo označeni vice odpovědi je považováno za
nezodpovězení otázky. Změnu odpovědi je možné provést pouze přeškrtnucm již označené odpovědi a
zakřížkováním odpovědi jiné. Za každou správnou odpověď obdrží sou-těžní družstvo jeden bod. Test
obsahuje minimálně 1/3 otázek tykajících se hlavního tématu soutěže. Poznávačka se sestava z určení 15
vystavených přírodnin, přírodních jevů či jejich fotograﬁi. U druhů rostlin a živočichů je požadováno jak
rodové, tak i druhové jméno. Za každou správně určenou přírodninu či fotograﬁi získává družstvo 1 bod.
Během testu a poznávačky nesmí byt přítomen pedagogický doprovod a soutěžící nesměji používat
jakékoli pomůcky (literaturu, internet, výpisky apod.). Při zjištěni používaní těchto zdrojů je družstvo z
této čásT diskvaliﬁkováno.
11. Prak@cká část. Každý tým obdrží zadání prakTckého úkolu písemně. Po seznámení se s úkolem doplní
pořadatel ústně související informace a soutěžící dostanou prostor na dotazy k zadání. Každé družstvo
vypracovává řešení úkolu formou počítačové prezentace (ve formátu PowerPoint nebo PDF) na vlastním
notebooku. Během prakTcké čásT (tj. terénní pochůzky a vypracování prezentace) není možná
spolupráce s pedagogickým doprovodem. Každé družstvo úkol vypracovává zcela samostatně, přičemž
může využívat veřejně dostupné zdroje (literaturu, internetové zdroje). Použic těchto zdrojů a jejich
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citace musí byt uvedeno v závěru prezentace standardním způsobem. V určený čas předává družstvo
vypracovanou prezentaci pořadateli. Vypracování úkolu a jeho obhajobu hodnoc vícečlenná odborná
porota. K obhajobě přistupuji týmy na základě pře-dem vylosovaného pořadí. Výsledné bodové
hodnocení bude součtem bodů přidělených jednotlivými porotci na základě předem určených
rovnocenných hodnoTcích kritérií - 1) odbornost a věcná správnost 2) úplnost a komplexnost zpracování
zadaného úkolu 3) kvalita obrazové a ústní prezentace. PrakTcká terénní část soutěže probíhá za
každého počasí. PrakTcký úkol bude zaměřen na hlavní téma letošního ročníku soutěže. Obhajoby se
mohou zúčastnit jako pozorovatelé soutěžící a doprovodní pedagogové družstev, kteří již před porotou
svoji prací obhajovali a pedagogický doprovod soutěžícího družstva, které vypracovaný úkol pravě
obhajuje.
Celkové pořadí soutěžních družstev je určeno součtem získaných bodů z obou dílčích čásc.
V případě rovnosT bodů na prvním místě rozhodne o vítězi počet bodů z prakTcké čásT soutěže. V
případě stále přetrvávající rovnosT bodů rozhodnou o vítězi doplňující otázky stanovené odbornou
porotou.
Vítěz postupuje do národního kola soutěže. Pokud zvítězí družstvo, jehož vysílající subjekt (škola, spolek)
má sídlo mimo území Libereckého kraje, pak toto nemůže postoupit národního kola za Liberecký kraj. V
tomto případě postupuje do národního kola družstvo, jehož vysílající subjekt má sídlo na území
Libereckého kraje a které se umísTlo nejblíže v pořadí za vítězným družstvem.
Připomínky a protesty se předávají nejpozději do 15 minut po skončení každé ze samostatně
hodnocených časc koordinátorovi krajského kola, a to v písemné podobě, s uvedením soutěžního nazvu
družstva, které připomínku či protest podává a jasně popsaným předmětem problému. Koordinátor
soutěže rozhodne o řešení problému po poradě s odbornou porotou.
Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele.
Za bezpečnost účastníků soutěže zodpovídá pedagogický doprovod určený školou, který je zodpovědný
za nezleTlé členy soutěžního týmu po celou dobu soutěže s výjimkou programu přímo uvedeného
pořadatelem soutěže.
Všechny podrobné informace se nacházejí na webových stránkách soutěže: www.souteze.zbojnici.cz

V Liberci dne 3. 2. 2019.
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