KRITÉRIA SOUTĚŽE BAMBIFEST – KDO S KOHO
Pořadatel: Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z. s.
Zodpovědný pracovník: Jan Dudek
Termín konání: 17. 5. 2019 v rámci akce BAMBIFEST Ostrava
Místo: louky u Koliby v Ostravě Zábřehu – dějiště BAMBIFESTu
Garant za realizaci soutěže: KAZ Agency, Mgr. Zdeněk Kačor
Do soutěže se může přihlásit základní škola z Ostravska,
která splní podmínky kriterií soutěže. Školu reprezentuje
6členné družstvo + 1 dospělý + minimálně 15 diváků.
Herním systémem je dáno, že může být přihlášeno
maximálně 12 soutěžních družstev.
Uzávěrka přihlášek do 3. 5. 2019 na emailovou adresu:
bambifest@radamok.cz. V případě většího zájmu bude
o zařazení rozhodovat datum přihlášení prvních
12 základních škol.

SLOŽENÍ DRUŽSTVA
Každé družstvo reprezentující svou školu je složeno z 6 členů v poměru 3 chlapci a 3 děvčata, a to vždy
po jednom zástupci z každého ročníku: prvního, druhého, třetího, čtvrtého, pátého, šestého. Nezáleží, jaké
pohlaví zastupuje daný ročník. Žákům opakující ročník není účast v soutěži povolena! (Doporučujeme si
vytvořit náhradníky z každého ročníku, a to pro případ náhlého onemocnění, neboť v družstvu nesmí
nastoupit dva žáci stejného ročníku).
MANAŽER DRUŽSTVA
Každé družstvo má svého manažera, kterým je
dospělá osoba pověřena školou. Manažer zodpovídá
za přípravu družstva a jeho včasný příchod v den
soutěže. V den soutěže odevzdá konkrétní jmenný
seznam soutěžících svého družstva. V seznamu musí
být uvedeno jméno, příjmení, datum narození
a označení třídního ročníku. V případě protestu
(který může podat pouze manažer družstva v den
soutěže – na pozdější reklamace nebude brán zřetel),
že v družstvu soupeře je žák jiného ročníku,
než uvádějí pravidla a bude-li tato skutečnost
prokázána, jsou výsledky dosažené v konkrétním základním kole vynulovány. Manažer výrazným způsobem
ovlivňuje vývoj soutěže, neboť diriguje družstvo a pomáhá jim při oblékání soutěžních rekvizit.
Družstvo, které se nedostaví v určený den a hodinu do soutěže, je ze soutěže diskvalifikováno. Družstva,
proti kterému měla v základní skupině soutěžit, budou mít připsaný maximální počet bodů za vítězství
v pohybových soutěžích.

ROZLOSOVÁNÍ
Za přítomnosti manažerů nebo pověřených zástupců přihlášených škol si (dne 9. 5. 2019 ve 13:00 hod.
v DK AKORD) soutěžní družstva vylosují číslo, které určí, jak budou v systému soutěže zapojování. Zároveň
nahlásí velikosti triček pro své členy soutěžního družstva, které obdrží v den konání soutěže pro všechny
včetně manažera, tj. celkem 7 ks triček.
HERNÍ SYSTÉM pro soutěžní družstva
Na základě rozlosování se utkají mezi sebou družstva, a to
tak, že v každé pohybové disciplíně proti sobě nastoupí
dvě školy podle určeného klíče. V pohybových soutěžích
se tak střetnou vzájemně všechna družstva.
Do pohybových soutěží (štafetového typu) nastupují
všichni členové družstva, není možné, aby některý člen
družstva soutěžil dvakrát za někoho jiného. Pohybové
soutěže jsou zaměřené na zručnost a šikovnost, to vše se
soutěžními rekvizitami, které plnění úkolů komplikují,
ale zato jsou zpestřením pro diváky.
Každá soutěžní disciplína má svá jasná pravidla,
které soutěžící nesmějí porušit. Každá pohybová soutěž
bude názorně předvedena. Na dodržování pravidel budou
dohlížet traťoví rozhodčí (zasahující přímo na trati)
a hlavní rozhodčí, který v případě sporu vysloví konečný
verdikt, proti kterému není odvolání.
V průběhu základního kola získávají body i „Chytrolíni“
z každého družstva, kteří budou odpovídat na testové
otázky. Tématem otázek bude 100 let od založení
Československa.
CHYTROLÍN
Na „testové“ otázky v soutěži KDO S KOHO v roli „Chytrolína“ odpovídá vždy pouze jeden člen družstva (na
věku nezáleží), kterého v dané chvíli určí manažer a poté bude položena soutěžní otázka. To znamená, že se
v průběhu mohou vystřídat i tři zvolení soutěžící z družstva. Testové otázky budou sestaveny ze tří oblastí
(17. listopad v naší historii, vodní zdroje Česka, Slavní čeští cestovatelé).
DIVÁCI
Nedílnou součástí je i účast diváckého publika, které přijde
povzbuzovat své kamarády ze školy. Minimální počet diváků
je 15, maximální počet není omezen. 15 určených diváků
předvede (v průběhu soutěže) prezentaci povzbuzování svého
týmu, hodnotí se nápaditost, originalita a způsob provedení
(vulgarismus a zesměšňování soupeře je zakázáno) např.
tanec, pokřik, roztleskávačky apod. Za své předvedené
povzbuzování budou diváci oceněni body, které se budou
přičítat jejich družstvu.

BODOVÉ HODNOCENÍ
Za vítězství v pohybových soutěžích
Nerozhodný výsledek
Za každou správnou kvízovou otázku
Za diváckou soutěž v povzbuzování

3 body
1 bod
1 bod
1–4 body (dle hodnocení poroty)

Získané body z každé soutěže se sčítají dohromady. V případě rovnosti bodů rozhodne o konečném pořadí
v soutěži dodatečná pohybová soutěž.

Změna pravidel vyhrazena (např. v případě povětrnostních podmínek v den konání soutěže).

Ceny, o které se bojuje:
1. místo – 5.000,- Kč
2. místo – 3.500,- Kč
3. místo – 1.500,- Kč
Všichni soutěžící obdrží drobné odměny od našich
partnerů.
Hlavním partnerem soutěže je GLOBUS ČR, k.s. – projekt
Globus Lepší svět. Akce je realizována s finanční
podporou Moravskoslezského kraje, Statutárního města
Ostravy a městského obvodu Ostrava Jih.
Časový rozvrh bude upřesněn po ukončení registrace podle počtu přihlášených soutěžních družstev. Bližší
informace o průběhu soutěže získají zástupci 9. 5. 2019 při rozlosování družstev v DK AKORD.

