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Pravidla pro rok 2010
1. kategorie N = nejmladší do 9 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) – v prvním
(korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body,
nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ
onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Těm nejmladším,
kteří ještě plynule nečtou, mohou otázky předčítat dospělí. Žádný soutěžící ve věku od 10 do 12 let včetně ani ve
věku od 13 až 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit – soutěžit může pouze v kategoriích M resp. S. Soutěžící
ve věku do 9 let včetně však může soutěžit také v týmu jak mladším (kategorie M) tak nejstarším (kategorie S).
Otázky má tato kategorie z Matoušova a Janova evangelia (celkem 15 otázek) a knihy Ezdráš (10 otázek).
2. kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně (počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící) - v prvním
(korespondenčním) kole může soutěžit i jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body,
nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost spojení s případně neúplným týmem (stejná zásada platí pro
případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. Soutěžící ve
věku od dosažení 13 let až do 16 let včetně nesmí v tomto týmu soutěžit - soutěží jen v týmu kategorie S.
Soutěžící ve věku do 12 let včetně však může soutěžit i v týmu starším (kategorie S). Otázky má tato kategorie ze
všech evangelií (celkem 15 otázek), z knih Ezdráš (10 otázek) a Numeri (10 otázek).
3. kategorie S = nejstarší od 13 do 16 let včetně (počet v týmu jsou jen 2 soutěžící, jejich soutěžní otázky
platí také pro soutěžící kategorie MP = mimo pořadí) - v prvním (korespondenčním) kole může soutěžit i
jednotlivec sám, pokud však získá do druhého kola potřebné body, nabídnou mu organizátoři v 2. kole možnost
spojení s neúplným týmem (stejná zásada platí pro případ onemocnění v týmu). Tuto nabídku nemusí však
akceptovat a může soutěžit dále jako jednotlivec. V tomto týmu může soutěžit soutěžící ve věku od dosažení 13
let až do 16 let včetně. Tato kategorie má otázky ze 4 evangelií (15 otázek), z knihy Ezdráš (10 otázek), z Numeri
(10 otázek) a z 1. a 2. epištoly Tesalonickým (15 otázek). Soutěžící ve věku 13 až 16 let včetně nesmí soutěžit ani
v týmu nejmladším (do 9 let, kategorie N) ani v týmu od 10 do 12 let včetně (tzv. kategorie M) - soutěží jen
v tomto týmu kategorie S. Soutěžící ve věku 17 let a výše se může soutěže zúčastnit „mimo pořadí“ - kategorie
MP (jeho řešení v jednom nebo obou kolech bude také vyhodnoceno).
4. Stezka písmáků plus je od roku 2007 nadstavbou. Soutěžící ve věku 17 let a výše mohou zpracovat buď
esej, nebo rozbor biblického textu (exegezi) podle podmínek, které organizátoři zájemcům zašlou na základě
jejich přihlášení - viz též http://www.skaut.cz/duchovni.
Všichni soutěžící získají v 1. kole příslušný odznak soutěže, v 2. kole odznak vítězů
získávají ti, kdo se umístí bodově na 3 prvních místech. Všichni účastníci druhého kola
získávají diplom o účasti. Kategorie MP v 1. kole odznak účastníků soutěže získá, v 2. kole
však již odznak vítězů nezíská, ale může si po rozdání věcných cen rovněž vybrat literaturu –
vedení soutěže vyhotoví i takovému soutěžícímu diplom).
Ani v 1. ani ve 2. kole při vlastním konání soutěže (při vyplňování soutěžních archů) není
dovoleno používat Bibli nebo jiné pomůcky.
Počet otázek celkem: v 1. kategorii 25, ve 2. kategorii 35 a ve 3. kategorii 50.
Doba řešení otázek maximálně: v 1. kategorii 40 min, ve 2. kategorii 60 min a ve 3. kategorii 90 min.
Limit pro postup do 2. kola: 70% správných odpovědí v 1. kole, platí ve všech kategoriích.
Dohlížející dospělí - v průběhu měsíců června až září odešlou předběžné přihlášky soutěžících a obdrží soutěžní
archy pro 1. kolo.
Pro postupující (které vyhodnotí porota soutěže v Praze) obdrží dohlížející dospělé osoby samostatné pokyny pro
2. kolo během října.
Pro dospělé (vč. rodičů), kteří přijedou jako doprovod s postupujícími soutěžícími na 2. kolo v Praze, proběhne
souběžně se soutěží beseda.
Komunikace probíhá jednak poštou na adresu:
Vladislav Jech, redakce Na dobré stopě, Zelenečská 34, 198 00 Praha 9;
anebo elektronicky na adresu: vjech.kamzik@volny.cz , příp. ústně či SMS na čísle mobilu: 737 537 534.
Informace o celé soutěži jsou na webové stránce: http://www.pathfinder.cz/5rubriky/stezka/stezka.html .

