Informace pro soutěžící okresního kola ZO
Vážení soutěžící,
předtím, než se pustíte do řešení okresního kola Zeměpisné olympiády, věnujte prosím pár minut
následujícím řádkům, na kterých se dozvíte důležité informace.
V letošním roce slaví Zeměpisná olympiáda již 20 let existence. Při této příležitosti zaznamenala několik
změn, se kterými bychom Vás rádi seznámili:

1) Okresní kolo pro Vás nově připravil tým čtyř univerzitních pracovišť:
•

Kategorie A – katedra geografie Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích

•

Kategorie B – katedra geografie Masarykovy univerzity, Brno

•

Kategorie C – katedra geografie Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

•

Kategorie D – katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy, Praha

Pokud se budete chtít o jednotlivých pracovištích či autorech úloh dozvědět více, navštivte naše internetové
stránky www.zemepisnaolympiada.cu/organizacnitym.

2) Soutěž o nejlepší mapu
Možná jste zaznamenali, že v loňském roce při celostátním kole proběhla soutěž „O nejlepší mapu
na geografické téma“. Pro letošní rok je velkou změnou to, že se soutěže „O nejlepší mapu“ může zúčastnit
každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády kategorie C a D.
Do soutěže se zapojíte vlastnoručním vytvořením mapy na libovolné geografické téma, kterou
v den konání krajského kola odevzdáte příslušné krajské komisi. Mapy, splňující zadaná kritéria, budou
vyhodnoceny odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map
budou odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.
Pokud tedy uspějete okresním kole a postoupíte do kola krajského kola, máte možnost se do této soutěže
zapojit. Podrobnosti naleznete na poslední straně tohoto dokumentu nebo na webových stránkách
Zeměpisné olympiády (www.zemepisnaolympiada.cz).
Tato soutěž se na krajské úrovni koná letos poprvé a budeme rádi, když se jí zúčastní co největší počet
soutěžících.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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3) Zeměpisná olympiáda pomáhá
U příležitosti 20. ročníku Zeměpisné olympiády jsme se rozhodli zároveň podpořit charitativní
projekt, a proto jsme jsme spojili síly s nadací MAAPPI, která se věnuje podpoře dětem s autismem. Pro bližší
informace navštivte stránky www.maappi.com.

Zeměpisnou olympiádu naleznete také na Facebooku, na adrese: https://www.facebook.com/
zemepisnaolympiada/ nebo načtením následujícího QR kódu.

Pravidelná dávka informací Vás také čeká v Geografických rozhledech!
Zeměpisná olympiáda by zároveň nemohla fungovat bez podpory následujících partnerů:

Všem soutěžícím okresního kola Zeměpisné olympiády přejeme hodně štěstí!

Za celý organizační tým
										RNDr. Jakub Jelen
									

organizační garant ZO

V Praze dne 31. 1. 2018
					
								
http://www.zemepisnaolympiada.cz
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Organizátoři Zeměpisné olympiády vyhlašují ve spolupráci s Českou kartografickou společností
doplňkovou soutěž

O nejlepší mapu na geografické téma
Každý účastník krajského kola Zeměpisné olympiády se může soutěže zúčastnit odevzdáním vlastnoručně
vytvořené mapy na libovolné geografické téma. Mapy splňující níže uvedené pokyny budou vyhodnoceny
odděleně v kategoriích C a D po geografické a kartografické stránce. Autoři nejlepších map budou
odměněni Českou kartografickou společností zajímavými cenami.

Pokyny pro tvoru map a odevzdávání map:
- mapu může přihlásit jednotlivec i skupina max. 3 účastníků krajského kola Zeměpisné olympiády
kategorie C nebo D
- mapy se odevzdávají na krajských kolech Zeměpisné olympiády
- mapy lze odevzdat pouze v papírové formě
- geografickým tématem se rozumí znázornění libovolných vlastností území (např. jejich rozmístění,
naměřených číselných apod.) nebo prostorových vztahů (např. procesů v přírodě, sídlech, regionech,
státech aj.)
- použití počítačů pro sestavení mapy není zakázáno
- maximální rozměr mapy je formát A3
- očekává se původní přístup ke znázornění geografického tématu, nikoli napodobování
profesionálních map
Mapy budou hodnoceny odděleně dvěma tříčlennými komisemi (kartografickou a geografickou) a výsledky
budou vyhlášeny zvlášť za:
- mapu s nejlepším geografickým obsahem
- mapu s nejlepším kartografickým zpracováním
- celkově nejlepší mapu (jako součet obou hodnocení)
Samostatnou kategorií soutěže je cena účastníků ústředního kola Zeměpisné olympiády „MAP POPULI“.
Vítěze v této kategorii určí soutěžící kategorie C a D celostátního kola Zeměpisné olympiády ve dnech
23. a 24. dubna 2018.
Vítězové doplňkové soutěže „O nejlepší mapu na geografické téma“ budou pozvání na celostátní kolo Zeměpisné
olympiády do Prahy ve dnech 23. a 24. dubna 2018, kde budou odměněni cenami České kartografické společnosti.
Po skončení ročníku budou soutěžní exponáty uloženy do galerie na web ZO.

http://www.zemepisnaolympiada.cz
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