ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „ЗВЕЗДАН НЕДЕЉКОВИЋ“

ОБРЕНОВАЦ

ЕЛАБОРАТ ИЗВИЂАЧКОГ
ВИШЕБОЈА

Пети Звезданови Сусрети
од 8. до 10.07.2022.

Поштовани пријатељи,
Одред извиђача Звездан
Недељковић из Обреновца и ове
године организује Извиђачки
вишебој. Камп ће бити подигнут у
Обреновцу на адреси:
Јована Дучића 28.
Дневне активности ће се одржати
на стази која ће се простирати у
оквиру ширег центра Обреновца,
са завршетком у одредском кампу.
Потрудићемо се да будемо добри домаћини и надамо се да нећемо
изневерити ваша очекивања.
Очекујемо вас на дружењу, забави и такмичењу.
Датум одржавања: од 8. до 10.07. 2021 године.
Котизација: 900 дин по учеснику, за Одреде ван територије Републике
Србије учешће је бесплатно, као и за вође пута.
Котизацију можете уплатити на жиро рачун 325-9500600001690-24 код
Војвођанске банке или благајнику Одреда по доласку на такмичење.
Сврха уплате: Котизација
Учесници: Право на учествовање имају све Извиђачке јединице Савеза Извиђача
Србије и Извиђачке јединице из иностранства које су чланице WOSM-a и поседују
књижицу и оверену маркицу.
Вођа пута мора бити пунолетна особа. Екипа може имати само једног вођу пута.
Ако из одреда долази више екипа, долази само један вођа пута за све екипе.
Гости могу присуствовати на акцији. Гости плаћају котизацију и морају имати
уредно попуњену пријаву.
Смештај и исхрана: Учесници ће бити смештени под шаторима, које сами
доносе. Исхрана обухвата 2 доручка,1 ручак и 2 вечере.

Такмичарске дисциплине:
Такмичарске екипе могу бити мешовите, у оквиру својих старосних категорија.
Дисциплине су из оквира извиђачких вештина.
Бодовање ће се вршити по пропозицијама Савеза Извиђача Србије.

Број чланова екипе: свака екипа броји пет чланова, али се може такмичити и ако
броји минимално четири члана.
Предзадатак:
Шоља са извиђачким мотивом (по одреду)
●
Предзадатак се бодује
Категорије учесника:
Млађи извиђачи и планинке
●
Старији извиђачи и планинке
●
Полетарци
●
Такмичарске дисциплине (за старије и млађе извиђаче):
Тест о извиђаштву
●
Порука курира
●
Подизање и спуштање шатора
●
Семафор
●
Везивање и одвезивање чворова
●
Паљење ватре
●
Панорамски снимак
●
Прва помоћ
●
КЗП
●
Полетарци:
Игре и радионице
●

Опрема учесника и обавеза организатора:
Опрема учесника ће се бодовати и без одговарајуће опреме неће се моћи
учествовати у појединим такмичарским дисциплинама или на такмичењу уопште.
Колективна опрема:
Одредска застава
●
Шатор за смештај екипе и вође пута
●
Прибор за цртање и писање
●
Бусола
●
Сигналне заставице
●
Комплет прве помоћи
●
Шаторско крило
●
Лична опрема:
Кабаница
●
Качкет
●
Униформа
●
Здравствена књижица
●
Извиђачка књижица
●
Прибор за јело и пиће
●
Прибор за личну хигијену
●
Батеријска лампа
●
Врећа за спавање и подметач за врећу за спавање
●
Обавезе организатора:
Захвалница за све екипе
●
Дипломе за три првопласиране екипе по категорији
●
Пехари за три првопласиране екипе по категорији
●
Исхрана учесника
●

Сатница такмичења:
8.07.2020.
●
●
●
●
●
●

до 18 ч долазак у камп и плаћање котизације
18.30 – 19.30 ч подизање кампа
20 ч вечера
22 ч састанак са вођама екипа, предаја предзадатака и давање задатака
22 – 00 ч КЗП
00 ч повечерје

9.07.2020.
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

7 ч устајање
7.15 ч лична хигијена
8 ч доручак
9.30 ч одлазак на место отварања акције
10.30 ч свечано отварање акције на Тргу у Обреновцу
11 ч одлазак на базе
15 ч ручак у кампу
16 - 17 ч слободно време
17 ч наставак такмичења у кампу
19 ч завршетак такмичарских дисциплина
20 ч вечера
21.30 ч такмичарски КЗП уз логорску ватру
00 ч повечерје

10.07.2020.
●
●
●
●
●

8 ч устајање
9 ч доручак
10 ч свечано затварање акције и додела признања и награда
11 ч растурање кампа
13 ч напуштање простора акције

*Организатор задржава право промене сатнице, одлагања или померања
датума у зависности од епидемиолошких мера

Контакт и пријаве
Поштовани, уколико има још нешто што Вас интересује у вези такмичења и
пријава, можете нам се обратити путем email адресе oizwezdan@gmail.com или на
телефоне:

●
●
●

Старешина акције – Александар Петровић +381 69 1273137
Начелник акције – Раде Јанковић +381 64 2426724
Председник такмичарске комисије – Анђа Божиновић +381 64 3024157

Рок за подношење пријаве је 04.07.2022 године, на email адресу:
oizwezdan@gmail.com
Учесници који се не буду придржавали извиђачких закона биће
дисквалификовани, а у случају теже повреде дисциплине биће удаљени са
такмичења.
Локација: Јована Дучића 28,
Обреновац 11500
Учесници који долазе аутобусом
могу доћи линијом 860 и излазе
на станици „Насеље Дудови“, не
плаћају карту уколико носе
извиђачку мараму. Од станице
до кампа се долази путањом са
слике.
Координате за Google Maps:

44°40'06.2"N
20°12'19.6"E

Надамо се да
ћете увеличати
нашу акцију у
што већем
броју!

