PRAVIDLA SOUTĚŽE YPEF V ČR PRO MÍSTNÍ, REGIONÁLNÍ A NÁRODNÍ KOLO
Účastníci
1. Účastníci soutěže jsou žáci, kteří navštěvují ve školním roce 2017/2018 6. až 9. třídu základní
školy (případně ekvivalent u víceletých gymnázií) v kategorii mladších a střední školu (případně
ekvivalent u víceletých gymnázií) v kategorii starších. Maximální věk soutěžících je 19 let ve
školním roce 2017/2018.
2. Účastníci soutěží v družstvech o třech žácích. Očekává se, že všichni z družstva hovoří anglicky.
Angličtina bude využita v národním kole.

Soutěžní komise
3. Místní kola probíhají pod záštitou určených pracovišť LČR, s.p., VLS, s.p. a dalších organizací.
Soutěž zajistí určení zaměstnanci. (Místní kolo může uspořádat i lesnická škola pro svůj
mikroregion).
4. Regionální kola probíhají pod záštitou spádových středních lesnických škol (Hranice, Písek,
Trutnov, Žlutice),FLD ČZU Praha a MENDELU Brno, soutěž připraví a zajistí určení zaměstnanci.
5. Národní kolo probíhá pod záštitou FLD ČZU v Praze, soutěž připraví a zajistí určení zaměstnanci.

Cíle
6. Důležité základní cíle soutěže YPEF 2017/2018 jsou: rozvíjení aktivity a integrace mládeže
prostřednictvím vzdělávání, prohloubení znalostí o lese a lesním hospodářství v Evropě,
seznámení mladých lidí s pojmem les a různými vztahy mezi biotickými a abiotickými složkami,
prohloubení chápání hodnoty lesních ekosystém v různých evropských zemích, zvyšování
povědomí mezi mladými lidmi o trvale udržitelném ekosystému.
7. Družstva žáků získají nezbytné znalosti vlastními způsoby (neformálním vzděláváním), podělí
se o tyto znalosti a prezentují výsledky kolegům účastnících se soutěže na všech úrovních.
Průběh finální části soutěže by měl účastníky naučit spolupracovat a diskutovat o problémech
přírody a životního prostředí i mimo státní hranice a jazykové bariéry.

Stupeň 1 – Místní kolo
8. Národní komise YPEF připraví testy o 20 otázkách z oblasti přírody, lesů a lesnictví. Každá
správná odpověď je hodnocena 1 bodem. Pro přípravu na soutěž jsou na www.ypef.cz
uveřejněny doporučené studijní materiály a odkazy na webové stránky, kde je možné nalézt
odpovědi na otázky použité v testu.
9. Organizační garant místního kola připraví poznávací soutěž o 20 položkách (herbářové položky,
listy, plody, semena, horniny a nerosty, jiné přírodniny, lesnické pomůcky a prostředky). Každá
správná odpověď je hodnocena 1 bodem.

10. Organizační garant místního kola připraví praktický úkol jako doplňkovou disciplínu v případě
rovnosti bodů. Disciplíny se účastní všichni, ale není započítávána do celkových výsledků, může
však rozhodnout v případě rovnosti bodů.
11. Škola může svá družstva přihlásit jen do jednoho místního kola, a to v rámci svého regionu.
12. Do regionálního kola postupuje vždy vítěz za každou kategorii. V případě rovnosti bodů i po
doplňkové disciplíně (bod 10)postupují všechna vítězná družstva. V případě, že se do místního
kola přihlásí jen jedno družstvo v příslušné kategorii, postupuje přímo do regionálního kola.

Stupeň 2 – Regionální kolo
13. Platí stejná pravidla jako pro soutěž místní (viz body 8 až 12 – slovo místní nahradit regionálním
a slovo regionální národním).
14. Regionální kola proběhnou v průběhu jara 2018 nejpozději však 5 týdnů před konáním
národního kola na zapojených středních školách, FLD ČZU a LDF Mendelu.

Stupeň 3 – Národní kolo
15. Organizace zastoupené v Mezinárodním výboru YPEF z dané země budou společně odpovídat
za organizaci Národního kola soutěže.
16. V národním kole se soutěží dle věkových kategorií dle bodu 1, absolutní vítězné družstvo
postupuje do evropského finále. V případě rovnosti bodů rozhoduje o postupujícím los.
17. Organizátor národního kola připraví 30 otázek v anglickém jazyce. Podkladem je materiál
uveřejněný na stránkách www.ypef.eu.
18. Součástí národní soutěže bude prezentace družstva v angličtině na zadané téma, které
navrhne organizátor národního kola a schválí národní komise. Účastníkům národního finále
bude téma oznámeno nejpozději 5 týdnů před konáním národního kola.
19. Účastníci se na soutěž připraví studiem z webových stránek, učebnic a jiných materiálů
vytvořených či povolených členy Mezinárodního výboru YPEF a distribuovaných ve všech
zemích, které se soutěže účastní.
20. Národní kolo soutěže proběhne v průběhu měsíce června 2018 v Kostelci nad Černými lesy.

Stupeň 4 – Mezinárodní finále
21. Pravidla pro mezinárodní finále jsou uveřejněna na www.ypef.eu.

Podpora
22. Vítězové národního kola mají nárok na individuální podporu ze strany regionálního
koordinátora v součinnosti s lesnickými fakultami.
23. Regionální a národní stupeň kolo mohou podpořit (formou finanční či svojí účastí) další
instituce z dané země.

