
PRAVIDLA 
„V Benešově straší“ 

XV. ročník 

„V Benešově straší“ je orientační závod určený pro skupiny (dále jen hlídky), s výjimkou veřejnosti, 
za níž může soutěžit i jednotlivec, rozdělené do pěti kategorií. Na startu obdrží hlídka bloček deseti 
šifer skrývajících adresy, na nichž se nacházejí strašidla. Úkolem hlídky je tyto šifry rozluštit, vyluštěné 
ulice za pomoci mapy nalézt a v každé najít právě jedno strašidlo. Tomuto strašidlu hlídka předá 
kontrolní kód, který je vždy součástí šifry vztahující se ke strašidlu na dané adrese. Za správný kód získá 
hlídka od strašidla bodovou kartičku, která může mít různou hodnotu (1–3 body), a to v závislosti 
na obtížnosti šifry či náročnosti cesty ke strašidlu. V konečném hodnocení je rozhodující součet bodů 
ze získaných kartiček (od každého strašidla se body započítají maximálně jednou), v případě shodnosti 
bodů pak čas strávený na trati. 

1. Soutěžní kategorie 
Hlídky jsou rozděleny do pěti kategorií, z nichž tři kategorie jsou určeny pro skautské hlídky 
(„vlčata a světlušky“, „vlčata a světlušky s doprovodem“ a „skauti a skautky“) a dvě pro hlídky 
veřejnosti („veřejnost – děti“ a „dospělí“). Hlídky mohou být chlapecké, dívčí nebo koedukované. 
Pro XV. ročník závodu platí: 

• V kategorii „vlčata a světlušky s doprovodem“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 
2010 či později. Hlídky může doprovázet starší rádce. 

• V kategorii „vlčata a světlušky“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 2010 či 
později.  

• V kategorii „skauti a skautky“ soutěží hlídky, jejichž členové jsou narozeni v roce 2006 či později. 
• V kategorii „veřejnost – děti“ soutěží hlídky, jejichž min. 50 % členů je narozeno v roce 2003 či 

později. 
• V kategorii „veřejnost – dospělí“ soutěží hlídky, jejichž členové nespadají ani do jedné 

z předchozích kategorií. 

2. Složení hlídek 
Hlídky skautských kategorií nastupují k závodu s 3–5 členy. Pokud oddíl nemůže vytvořit hlídky 
s odpovídajícím počtem členů, může sestavit i hlídku dvojčlennou, takovou hlídku může však mít 
v každé kategorii maximálně jednu. 

Hlídky kategorií veřejnosti nastupují k závodu s 2–5 členy. Oproti skautským kategoriím se závodu 
veřejnosti může účastnit i jednotlivec. 

3. Bodování 
Vítězí hlídka s nejvíce získanými body, při shodě bodů rozhoduje čas strávený na trati (čím 
kratší čas, tím lépe.). V případě shodného počtu bodů i shodného času rozhoduje o pořadí 
počet správně vyluštěných těžších šifer. Vyhlášeny a oceněny budou první tři hlídky z každé 
kategorie, celkové vyhodnocení závodu bude později umístěno na oficiální webové stránky 
závodu. 
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