Pravidla soutěže Stezka písmáků 2012
Stezka písmáků je soutěž v biblických znalostech, pořádaná
odborem duchovní výchovy Junáka a Klubem Pathfinder. Úkolem soutěžících
je co nejsprávněji zodpovědět otázky vztahující se k vybraným biblickým knihám.

Týmy
Stezka písmáků je v zásadě týmová soutěž v kategoriích N, M a S, avšak soutěžit může
i jednotlivec. Každý soutěžící může být členem pouze jednoho týmu. Jednotlivcům (ať již od počátku,
či kvůli nemoci dalšího člena týmu), postoupivším do druhého kola, bude v místě konání nabídnuto
sloučení s jiným týmem – tuto možnost mohou, ale nemusí využít. V kat. P soutěží jen jednotlivci.
Kategorie Soutěž je rozdělena do kategorií dle věku soutěžících k 1. 9. 2012. Věk člena týmu může
být i nižší, než je udáno pro danou kategorii, vyšší však nikoli. Každý tým může soutěžit pouze v jedné
kategorii. Soutěžící mohou soutěžit i tzv. „mimo pořadí“ v kategoriích podle svého věku anebo vyšších
(tj. ve speciálních kategoriích N/M/S/P-MP) a jejich výsledky jsou vyhlášeny samostatně.
Kategorie:
Věk
Maximální počet členů týmu
Počet otázek
Čas na zodpovězení
Matoušovo evangelium
Všechna evangelia
1. kniha Mojžíšova
Kniha Job
1. a 2. epištola Timoteovi

N
0 – 9 let
4
25
40 minut

x
x
-

M
10 – 12 let
4
35
60 minut

x
x
x
x

S
13 – 17 let
2
50
90 minut

x
x
x
x
x

P
18 let a starší
1
50
90 minut

x
x
x
x
x

První kolo První kolo probíhá korespondenčně pod dohledem dospělé, tzv. dohlížející osoby, např.
vůdce/vůdkyně oddílu. Dohlížející osoba soutěžní tým/y přihlásí a v den zahájení soutěže od organizátorů obdrží soutěžní archy. Při vhodné příležitosti (např. na schůzce, či ve vyhrazeném čase na
výpravě) je předá týmu a tým seznámí s pravidly soutěže; ručí za jejich dodržení. Úkolem soutěžících
je v arších označit správné odpovědi. Po skončení určeného času vůdce archy s odpověďmi vybere a
do daného termínu zašle zpět organizátorům. Soutěžící v kategoriích P či MP ručí sami za sebe.
Otázky
Otázky v soutěži se týkají biblických knih, určených přiměřeně věku. Vždy je správná
právě jedna odpověď na danou otázku. Otázky stanovuje i vyhodnocuje porota určená organizátory.
Druhé kolo Druhé kolo proběhne 18. listopadu 2012 v Praze a postupují do něj všichni soutěžící,
kteří v prvním kole odpovědí správně na alespoň 70% otázek. Informace o druhém kole zašlou organizátoři během října všem soutěžícím. Pro dospělý doprovod soutěžících (včetně rodičů) proběhne
během druhého kola beseda k soutěži, příp. presentace účastníka/ů Stezky písmáků plus.
Pomůcky
Při samotné soutěži v obou kolech se nesmí používat Bible, poznámky ani další pomůcky, ani přijímat rady či pomoc od kohokoli vyjma členů týmu. Dětem, které ještě neumí číst či
psát, je však možné pomoci se čtením otázek a s vyplňováním odpovědí. Spolupráce více týmů se
nepřipouští.
Kategorie SP+ Starším roverům a dospělým v rámci Stezky písmáků doporučujeme navíc účast v nadstavbové kategorii Stezka písmáků plus. Soutěž v této kategorii probíhá korespondenčně a spočívá
v napsání eseje či exegeze (biblického rozboru) na dané téma. Termín pro zaslání prací je do konce
října 2012. Podrobnosti jsou na http://krizovatka.skaut.cz/organizace/ustredni-organy/odbory-akomise/odbor_duchovni_vychovy/stezka_pismaku/ .
Ocenění
Všichni soutěžící v 1. kole získají odznak soutěže, v 2. kole obdrží diplom a vyberou si
věcnou cenu. Řešitelé 2. kola s umístěním na 1. – 3. místě z každé věkové kategorie (mimo řešitelů
v kateg. MP) získají i odznak vítězů. Účastníci v kategorii SP+ obdrží speciální odznak této kategorie.
Přihlášky
Přihláška každého týmu obsahuje seznam členů týmu s daty narození, jméno a kontaktní adresu dohlížejícího a kategorii, do které se tým hlásí. Přihlášky i změny v přihláškách se
posílají přednostně e-mailem Vladislavu Jechovi – Kamzíkovi na adresu vjech.kamzik@volny.cz popř.
písemně na adresu: Junák - ústředí, odbor duchovní výchovy, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1.
Další informace Jsou vyvěšeny na www.skaut.cz/duchovni anebo u V. Jecha na mobilu 737 537 534.
Přehled o celé historii soutěže je na http://www.pathfinder.cz/akce/stezka-pismaku/ .

