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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

NNááhhrraaddnníí  ggoollff  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 85 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb – Jiří – Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: odpal na kuželku,  

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti:1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: neupravené přírodní prostředí 

   6.  Věk účastníků:VS, S, R, OS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby:odpalovací nářadí, tenisák, prázdné PET lahve  

   8.  Potřebný čas: podle zaměření hry, desítky minut 

   9.  Počet účastníků: 1- x 

 10.  Datum vzniku: 19.10. 2005 

 11.  Pramen inspirace: vlastní 



strana 2    strana 3 

Golf představuje vynikající, zábavný a společenský sport na zdravém vzduchu a v přírodním 
prostředí, současně však sport velice drahý a náročný  na hřiště i na nářadí. Potřebu perfektního 
stříhaného , golfového trávníku, potřebného při  odpalech na jamku lze eliminovat tím, že místo na 
jamku budeme odpalem srážet kuželku např., prázdnou PET  lahev.  

1)Pázdné Pet  lahve lze rozestavit  v libovolném terénu a postupně se snažit je co nejmenším 
počtem odpalů porazit. Při tom další odpaly probíhají z místa posledního dopadu míčku. Každý si 
zapisuje počet odpalů 

2) Tuto hru lze  také adaptovat jako dráhovou disciplínu, ve které je třeba  úspěšným srážením 
PET lahve proběhnout  vymezenou dráhu za nejkratší čas.Na př. Na 1km dlouhé trati je 10  PET 
lahví, které je třeba postupně, co nejrychleji  srazit, bez ohledu na počet odpalů.Odpaly se 
provádějí vždy   z poslední  polohy míčku 

1. vyber vhodné místo pro hru v 1. nebo 2. variantě. Urči počet cílů ( 10 S) 

2. zajisti potřebné nářadí, případně rozhodni co musí každý účastník do hry 
přinést  (odpalovací nářadí si lze vzájemně půjčovat, označený tenisák 
má každý vlastní)  ( 20 S) 

3. Zajisti účastníky hry, za každého máš  1 S (max 20 S) 

4. Aktivně se účastni  hry 

15. Hodnocení úkolu: 
1. 100% ní úspěšnosti je dosaženo jediným odpalem, který porazí PET lahev bez       

    ohledu na vzdálenost.Takže při 5 odpalech kterými porazíme PET láhev  je  

    dosaženo 20% úspěšnosti   

2. Procenta na jednotlivým cílech se sčítají a vítězí ten kdo má nejvyšší %  

    úspěšnosti 
3. Při variantě hry na rychlost se za 100% ní rychlost  pochodu počítá 10  
    km/hod., takže např. 10 PET lahví porazit odpaly  na 1 km za 15 min  
    představuje : 6/15.100 = 40% úspěšnost.   

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                                       Počet cílů( PET lahví) 
                   I.varianta    %Ú =  ------------------------------------  .100 
                                                           Počet odpalů 
 
                                                       Minimální (100% čas) 
                II. varianta    %Ú =  -----------------------------------------. 100 
                                                            Dosažený čas 

                   

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


