„ O POHÁR REKTORA UNIVERZITY OBRANY V BRNĚ“
Vědomostně-dovednostní soutěž pro studenty středních škol

Termín:

23. září 2010 od 08,30 hod

Místo:

stadion Univerzity obrany v Brně – Pisárkách (v parku za antropologickým
muzeem Anthropos)

Pořadatel:

Univerzita obrany v Brně

Účast:

tříčlenná družstva středních škol složená ze dvou chlapců a dívky + vedoucí
družstva (pedagog, nejlépe výchovný poradce)

Přihlášky:

zaslat do 16.9. 2010 mailem, faxem nebo poštou
formulář s kontakty přiložen

Popis soutěže:

Soutěž proběhne jako závod tříčlenných hlídek. Úkolem hlídek bude
absolvovat stanovenou trasu v co nejkratším čase. Na této trase bude hlídka
muset plnit jednak branně dovednostní a jednak vědomostní disciplíny.

Vědomostní disciplíny:
•
•
•

Test z reálii Velké Británie a Irska v anglickém jazyce
Aplikace základních znalostí z matematiky a fyziky
Všeobecný přehled.

Dovednostní disciplíny:
•
•
•
•
•
•
•

Časový pořad:

Hod granátem na cíl
Střelba ze vzduchovky
Překonávání překážek
Některé disciplíny známé z lanových center
Orientace podle mapy a buzoly
Pěší přesun (běh) v terénu 6 – 8 km
Závod na koloběžkách

do 08,30 – prezentace družstev
08,45 – losování
09,00 – zahájení soutěže
do 14,00 – ukončení soutěže,vyhlášení výsledků

V době od 9,30 – 11,30 proběhne v místě soutěže pro přítomné pedagogy (výchovné
poradce) krátká prezentace o možnostech studia na Univerzitě obrany .

Rozhodčí:

odborní asistenti Centra tělesné výchovy a sporu Univerzity obrany v Brně

Vybavení:

pro soutěž vlastní sportovní oděv, počítat s možností ušpinění (bláto, voda,…)
Potřeby pro plnění disciplin dodá pořadatel.

Různé:

Šatny, sprchy a sociální zařízení jsou k dispozici .
Občerstvení pro účastníky zdarma.

Doprava do místa konání:
od hlavního vlakového nádraží tramvají č.1 směr Bystrc, zastávka Pisárky, dále cca
5 min. pěšky dle přiložené mapky.

Ředitel soutěže:

podplukovník Mgr. Petr Hanák, ředitel Centra tělesné výchovy a sportu UO

Kontakt:

petr.hanak@unob.cz, mobil: 724 692 980, tel.: 973 442 196

Umístění stadionu Univerzity obrany v Brně Pisárkách:
Loc: 49°11'27.584"N, 16°33'56.289"E

PŘIHLÁŠKA
na soutěž středních škol „ O Pohár Rektora UO“

Na základě obdržených propozic přihlašuji na soutěž družstvo školy:
…………………………………………………………………………………….

ve složení:
pedagogický dozor …………………………………………………………
dívka

…………………………………………nar. …………………..

hoch

………………………………………….nar. ……………..…..

hoch

………………………………………….nar. ……………..…..

Kontakt:

V …………….. dne: ………………………..
_______________________
ředitel(ka)
Přihlášky zasílejte nejlépe e-mailem (popř. faxem či poštou) na adresu:
e-mail: ovv@unob.cz
Fax: 973 442 500
Univerzita obrany, Kounicova 65, 662 10 BRNO

