ZLATÝ LIST
47. ročník přírodovědné soutěže ve školním roce 2018/2019
Soutěžní řád národního kola
1. Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání
soutěžní stezky národního kola Zlatého listu v roce 2019.
2. Do národního kola postupují kolektivy z krajských kol podle pravidel stanovených v aktuálních
propozicích soutěže.
3. Kolektivem (zřizovatelem) se rozumí konkrétní škola, organizace, oddíl apod. Kolektiv reprezentuje
šestičlenné družstvo, které se dělí na dvě tříčlenné soutěžní hlídky.
4. Na národním kole smí kolektiv reprezentovat pouze družstvo složené přednostně ze soutěžících,
kteří se zúčastnili krajského kola. Obměna soutěžících je možná, nesmí však přesáhnout více než
polovinu členů družstva. Za stejných podmínek je přípustné i doplnění členů družstva, pokud se
krajského kola družstvo neúčastnilo v plném počtu.
5. Soutěžní družstvo je zařazeno do kategorie podle aktuální třídy, kterou navštěvuje nejstarší žák.
6. Hlídky startují na soutěžní stezku 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.)
7. Na jednom stanovišti může hlídka získat nejvíce 10 bodů. Přípustné dělení bodů je na poloviny.
Výjimkou je stanoviště Práce pro přírodu, jehož hodnocení je vyhrazena jedna desetina celkového
bodového hodnocení na národním kole.
8. 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.
9. Soutěžní stezku je možné absolvovat pouze po vyznačené trase a v předepsaném pořadí stanovišť,
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.
10. Hlídky mají na stezce čas vyhrazený pro prověřování znalostí a dovedností na jednotlivých
soutěžních stanovištích a čas určený pro pohodlný přesun mezi nimi. Časové limity pro čas strávený
na každém stanovišti a pro mimosoutěžní čas na stezce určí před startem pořadatel. V případě
překročení limitu pro mimosoutěžní čas strávený na stezce může být hlídka penalizována stržením
počtu bodů, který je úměrný délce překročení stanoveného limitu. Způsob penalizace bude předem
stanoven.
11. Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat vlastní odbornou literaturu a další podobné
pomůcky, technické komunikační prostředky (mobilní telefony, tablety, vysílačky atd.), ani brát
s sebou další osoby. Pokud bude někdo přistižen při používání výše uvedených pomůcek, bude celé
jeho družstvo vyřazeno ze soutěže.
12. Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.
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13. Hodnocení Práce pro přírodu proběhne v termínu stanoveném pořadatelem, mimo soutěžní stezku.
Soutěžní družstvo si připraví prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt (MS Office Power
Point), nebo odf (Open Office, Libre Office Impress), kterou na národním kole s určeným předstihem
odevzdá pořadateli na vhodném nosiči (flash disk, dvd). Ve stanoveném čase svou prezentaci promítne
a práci obhájí.
14. Práci pro přírodu družstvo prezentuje a obhajuje jako celek, není rozděleno na hlídky. Každé
družstvo bude mít během prezentace k dispozici asistenta z řad pořadatelů, který mu bude pomáhat s
technickým zajištěním prezentace. Celkový vyhrazený čas pro hodnocení je 10 minut, z toho nejvýše 5
minut na vlastní prezentaci družstva (představení aktivit), zbytek času na otázky poroty (případně
publika). Prezentaci posuzuje vícečlenná odborná porota sestavená pořadatelem. Kritéria hodnocení
jsou pořadatelem stanovena předem.
15. Každý z porotců hodnotí prezentaci Práce pro přírodu zvlášť. Maximální bodový zisk od jednoho
porotce je 10 bodů. Jednotlivá hodnocení porotců se sečtou a vytvoří se z nich průměr. Výsledné
hodnocení družstva bude upraveno tak, aby bodový zisk odpovídal podmínce v bodě 7 (tj. 1/10
celkového hodnocení). Výsledek se zaokrouhlí matematicky s přesností na polovinu bodu. Získané body
jsou součástí celkového hodnocení družstva.
16. Prezentace Práce pro přírodu je v kategorii mladších pouze před porotou, prezentace v kategorii
starších je veřejná, s možností sledovat obhajobu ostatních kolektivů ostatními soutěžícími. Porota
může dát publiku možnost položit otázky prezentujícímu družstvu.
17. Případné protesty a námitky předává vedoucí kolektivu vždy písemně řediteli soutěže a to
nejpozději 30 minut po příchodu poslední hlídky ze stezky v dané kategorii nebo 30 minut po skončení
posledního hodnocení Práce pro přírodu v dané kategorii. Ředitel soutěže po poradě s odborným
týmem sdělí způsob jejich řešení. Ve sporných případech má poslední slovo ředitel soutěže.
18. V případě neúčasti přihlášeného družstva nebo jeho člena se vrací peníze podle následujícího klíče:
7 dní před akcí vracíme 75% z účastnického poplatku, 5 dní před akcí vracíme 50% z účastnického
poplatku, méně než 3 dny před akcí účastnický poplatek nevracíme.
19. Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních pokynů pořadatele.
20. Pořadatel národního kola přebírá odpovědnost za nezletilé účastníky pouze během soutěžní stezky
nebo v rámci pořadatelem organizovaného doprovodného programu.
21. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící i jeho zákonný zástupce souhlas se zpracováním osobních údajů
(jméno, datum narození, adresa), fotografováním a pořizováním videozáznamu v rámci celého
programu, s archivací těchto fotografií i videozáznamů a s jejich použitím pro účely prezentace a
propagace soutěže Ekologická olympiáda, Českého svazu ochránců přírody nebo v rámci prezentace
sponzorů soutěže. Na základě výslovné (nejlépe písemné) žádosti pedagoga, rodiče či samotného
soutěžícího nebudou fotografie či videozáznamy s danou osobou veřejně publikovány, popř. budou
odstraněny
Mgr. Luděk Hrnčíř
ředitel národního kola
Tento soutěžní řád vydalo dne 28. 5. 2019 Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP, Michelská 5, 140
00 Praha 4, které je pořadatelem 47. ročníku Zlatého listu. Pro bližší informace nás neváhejte
kontaktovat. Telefon: 775 724 545, e-mail: smop@csop.cz.
Podrobné informace o Zlatém listu naleznete na oficiálních stránkách soutěže www.zlatylist.cz.
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