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

LLééttaajjííccíí  ttaallíířř--
ssoouuttěěžžee  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 95 
 

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

   3.  Klíčová slova: létající talíř, soutěže 

   4.  Kód zaměření: 8,9   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: hřiště, louka, větší plocha 

   6.  Věk účastníků: všechny generace 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: pásmo, stopky, 2 stejné házecí talíře, papír, tužka 

   8.  Potřebný čas: 15 min -? (podle počtu soutěží a účastníků) 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku: 17. 12. 2006  

 11.  Pramen Inspirace: Zapletal, Weigner:Stezka Zdatnosti, Str.130, Skaut.prameny1995 
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Létající talíř je vynikající, lehké, levné, skladné, trvanlivé tělocvičné nářadí umožňující celou řadu 
soutěží, ale i her ( viz Protom č.96). To umožňuje vytváření programů pro družinovky, oddílovky 
výpravy i tábory 
 

1. Absolvovat jednotlivé disciplíny pro sólo soutěže a soutěže dvojic. 

2. vytvořit bodovací systémy pro soutěž sólo a soutěže dvojic.   

3. ověřit tyto systémy na svých výkonech, obodovat se tak, že v  každé 
disciplíně bude maximální dosažitelný zisk 5 bodů ( při 10 disciplínách 
bude tedy maximální zisk 50 bodů) 

4. Zorganizovat soutěž jednotlivců: ty jako organizátor za každého 
účastníka získáš 1 S, maximálně 25 bodů( větší počet již nehraje roli)  

5. Zorganizovat soutěž dvojic: za každou dvojici získáš 2 body, maximálně 

      25 bodů( větší počet dvojic jak 12 již  nehraje roli) 
 

 15.  Hodnocení úkolu 

            Je popsáno v předchozím bodu 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
 
                                              % úspěšnosti  =  počtu získaných bodů

 
Soutěže jednotlivců: 
1. Hod na dálku. Světový rekord dospělých = 125,6 m, dětí do 12 let = 65,8 m. Svoji úspěšnost  
    v porovnání se  světovým rekordem dospělých   určíš podle vzorečku:  
    vlastní výkon x 0,796. 5 pokusů., se světovým rekordem dětským: vlastní výkon x 1,520  
2. Let k cíli: k zatlučenému kolíku ve vzdálenosti podle věku : 10 – 30 m. Vzdálenost od kolíku měř  
    v cm.K dispozici je  5 pokusů. 
3. Trefit se do branky velikosti 1x 1 m ze vzdálenosti 10m (3 pokusy) a 20m (3 pokusy.)  
4. Soutěž o nejdelší let. Doba kdy je talíř ve vzduchu se měří na stopkách. 3 pokusy a  počítá se    

nejdelší doba. 
 5 .Běh za létajícím talířem: doběhnout  vlastnoručně hozený talíř. 3 pokusy. 
 
 
Soutěž dvojic:  
 
Na zemi vyznač dvě rovnoběžné čáry, na kterých stojí dvoce čelem k sobě hází létající talíř a 
soutěží: 
1.kdo získá nejvíce bodů z 20 hodů, kde chycený talíř = 1 bod. 
2.počet bezchybných výměn talíře, kde za chybu považujeme dotkne-li se talíř země. 
3. 10 výměn talíře na čas- co nejrychlejší výměny talíře. 
4. hráči si vzájemně a současně ( potřeba 2 talířů) házejí talíře do spadnutí talíře na zem 
    za každou výměnu je bod. 
5.chytání dvou, bezprostředně za sebou letících talířů – spoluhráč  hází partnerovi druhý talíř  
   nejpozději do 5 sec. Jeden chycený talíř = 1 bod, 2 chycené = 3 body. Každý hází a chytá 5x. 
 
 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


