STANICE VODNÍCH SKAUTŮ č. ##
(Název oddílu)

Závorku přepište pojmenováním
svého oddílu, např.: 18.oddíl
vodních skautů, Osmička, Dívčí
devítka, Albatros, Vikingové, 15.
smečka vodních vlčat, 20.vodní
oddíl, atd.

Na konci patřičného vodáckého
období doplníte tuto hlášenku a
odešlete ji.

(Sídlo)

Kapitán oddílu: (přezdívka – jméno a příjmení)

Závorku nahraďte sídlem,
odkud jste. Vlastně, kde máte
klubovnu. Ještě lépe, co nosíte
na domovence. Např.: Praha,
Hradec Králové, Vrdy-Bučice,
apod.

Číslo stanice vám bude
přiděleno každý rok jiné.
Podle toho, kdy váš oddíl
vyrazil v daném roce na
vodu.

Pokud máte loděnici u vody a na oddílových, případně
posádkových schůzkách provádíte výcvik, zapíšete součet
za oddíl, kolik jste takto upluli.

Protože každý měsíc to může
být jinak, napíšete nejvyšší
počet členů (i kdyby to bylo jen
jeden měsíc).

Vodácké období
počet členů
2015
PŘEDJAŘÍ - leden, únor
JARO - březen, duben, květen
LÉTO - červen, červenec, srpen,
PODZIM - září, říjen
POST PODZIM – listopad, prosinec

na schůzkách
upluto
km
km
km
km
km

Na schůzkách upluto /
počtem členů.

průměr na
člena
km
km
km
km
km

Závorku nahraďte, např.:
Kapitán oddílu: Skokan Jan Novák

Od začátku sezóny. Počítají se jen
plánované oddílové podniky, jako
schůzky a výpravy. Individuální
tréninky a plavby nelze připočítávat

Přezdívka nebo jméno člena,
který má na konci aktuálního
vodáckého období nejvíce
uplutých km.

oddílový šampión,
přezdívka nebo jméno

má upluto
celkem
km
km
km
km
km

Vícedenní akce na přelomu
období se započítávají do
toho období, ve kterém
plavba skončila.

datum
18.7.-4.8.

Ať už se jedná o řeku,
jezero, přehradu, rybník,
moře nebo kombinaci
vícero typů vod.

voda
Lužnice, Orlík, Kamýk

počátek
Majdalena

Všichni, kdo plují
s oddílem, včetně rodičů
a hostů.

Město, vesnice,
případně říční kilometr
nebo jiné vhodné
označení.

konec
Hráz Kamýku

upluto
237

Počet členů oddílu,
děleno počtem plujících,
krát 100. Výsledkem
může být číslo vyšší než
100, jestliže s vámi pluje
více hostů.

Vzdálenost mezi
počátkem a koncem
měřená v říčních
kilometrech. Jestliže je
počátek a konec totožný
(např. na závodech Skare),
bude v kolonce upluto
napsána 0.

účastníků
15

účast
75%

celkem
3129km

průměr
209km

Součet všech km, uplutými všemi
účastníky plavby. Pokud někdo
uplul méně než ostatní (např.
odjel dříve z akce), započítávají
se jen jím skutečně upluté km.

Celkem upluto km / počtem účastníků.

