
Turistický oddíl mIádeže cMoUDlK 990í
OSTRAVA

odbor 113617 . Slezský Tomík

Přezdívka il. P|ochtu jsem zočo! p|nít dne
I.Uvéže uzlďskou regatu pod 30 sekund l vzdá|enost 5 m l.
2.Umí zavéuat turban.
3. Umí nahazovat smyčky / min. 8 za minutu, 4 nakti l.
4. Lasování _ ovládávýhoz 1 rukou, vskok, ýskok, malou sníženou.
5. Zná zásady první pomoci, splní zdravotnický test.
6. Ví co patři do lékárničky na cestu a k čemu slouží jednotlivé léky.
7. ZiňasÍru se alespoň dvou oddílových cyklovýprav.
8. Natěží smůlu a vyrobí vzorovou fakuli.
9. orientuje se v mapě ostravy, ostravska a Beskyd.
l0. Splní Vodní Pětiboj a) Uplave 100 m.

b) Vyloví kamínek ze2m.
c) Provede správně startovní skok.
d)Yydrží šlapat vodu|Á minuty bez pomocí rukou.
e) Uplave pod vodou min. 5 metrů.

11. orientuje se v jízdním řádu.
|2. Ztňastnil se minimá|ně2 LAPů a Podkov.
13. Vyrobí něco uŽitečného pro klubovnu.
14. ov|ádá výborně semafor a morseovku.
15. Přespí nejméně dvě noci pod širríkem.
16. Umí zachěnet se sekerou, pilou, nožem, kleštěmi.
17.Umí otvírat konzervy a lráhve /otvírákem, o popelnici,nožem, o dveře/.
18. Zná adresy všech rádců a Vedení.
19.Pozná houby podle seznamu.
20.Poznárostliny a stromy podle seznamu.
21. Vylisuje alespoň 15 rostlin nebo listů pro družinoý nebo oddílový herbář.
22.Yed| alespoň 5 družinoqých schůzek.
23. Zvítézil v měsíčním bodoviání.
24. Ztěastní se oddílové stezky odvahy.
25. Nekoďí.
26. Na táborech se účastní rybičkovríní atáboroých saun.
27.Má všechno zapsiíno v palubním deníku.

II. P|ochtu jsem sp|níl dne ..................oddí|ové označení jsem převzo| dne
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