ЕЛАБОРАТ

Организатор акције

Савез извиђача Србије

Домаћин акције:

Одред извиђача ''Свети Сава'', Београд

Покровитељ акције:

Министарство омладине и спорта Републике Србије

Време одржавања:

1-3. јул 2022. године

Место одржавања:

''Базен Гараши'', Гараши (Код Аранђеловца)

Старешина акције:

Марко Ивошевић

Начелник акције:

Ана Петровић

Председник ТК:

Ана Стајковић

Повереник:

Дејан Пантић

О акцији:
Извиђачке игре Србије (у даљем тексту: Игре) имају за циљ да кроз низ разноврсних извиђачкоспортских и рекреативних садржаја везаних за програм организације, промовишу и популаризују водни
систем као основни систем функционисања у извиђачкој организацији.
Задатак Извиђачких игара је да развија интелектуалне и физичке особине чланова наше организације
кроз групну активност – организован колективни рад, мотивисаност, истрајност, сналажљивост,
окретност, спретност, брзину, моћ запажања, али и да кроз заједнички рад афирмише квалитет,
способност, заједништво, пријатељство и солидарност учесника.

Учесници:
Извиђачке игре се организују за чланове извиђачке организације узраста од 11 до 19 година који су
сврстани у следеће старосне категорије:
 Категорија млађих извиђача и планинки узраста од 11 до навршених 15 година;
 Категорија старијих извиђача и планинки узраста од 15 до навршених 19 година;
У оквиру категорије млађих извиђача и планинки, такмичење се одвија у следећој конкуренцији:
 Конкуренција чета
o чета млађих извиђача (чета са три вода млађих извиђача)
o коло млађих планинки (коло са три вода млађих планинки),
o мешовита чета млађих извиђача и млађих планинки (чета са два вода млађих извиђача и
једним водом млађих планинки или чета са два вода млађих планинки и једним водом
млађих извиђача).
 Конкуренција водова
o вод млађих извиђача
o вод млађих планинки
Уколико се у конкуренцији чета млађих извиђача односно планинки или мешовитих чета за
такмичење пријави само једна чета, водови из те чете ће се такмичити у конкуренцији водова млађих
извиђача односно планинки.

У оквиру категорије старијих извиђача и планинки, такмичење се одвија у следећој конкуренцији:
 Конкуренција чета
o чета старијих извиђача (чета са три вода старијихизвиђача),
o коло старијих планинки (коло са три вода старијих планинки),
o мешовита чета старијих извиђача и старијих планинки (чета са два вода старијих извиђача и
једним водом старијих планинки или чета са два вода старијих планинки и једним водом
старијих извиђача)
 Конкуренција водова
o вод старијих извиђача
o вод старијих планинки
Уколико се у конкуренцији чета старијих извиђача односно планинки, или мешовитих чета за
такмичење пријави само једна чета, водови из те чете ће се такмичити у конкуренцији водова
старијих извиђача односно планинки.
Чета долази на такмичење са 3 (три) своја вода (18 чланова + 3 водника водова) и једним вођом чете,
који је у овом случају и вођа пута. Вођа чете не учествује у такмичењу.
Вод у комплетном саставу броји седам чланова које чини шест чланова и водник вода. У такмичењу
учестује шест чланова вода, док је један резерва. Водник учествује у свим такмичарским
дисциплинама. Вод може доћи и са 6 чланова, али онда нема резерву.
Сви чланови вода односно чете морају бити једнобразно униформисани по Правилнику о униформама
и ознакама СИ Србије. Једнобразна униформисаност подразумева: извиђачку униформу и мараму по
Правилнику о униформама и ознакама СИ Србије.
Уместо извиђачке униформе са марамом, дозвољено је да се током такмичења носе уредне
једнобразне радне мајице (са кратким или дугим рукавима) са обележјима јединице уз обавезно
ношење извиђачке мараме око врата.
Облачење током Извиђачких игара мора бити прикладно и њиме не сме да се нарушава углед
организације.
Извиђачка униформа са марамом се обавезно носи:
 на свечаном отварању Извиђачких игара ,
 на планираним свечаностима у договору са домаћином Извиђачких игара,
 на свечаном затварању Извиђачких игара,
 у другим приликама на основу Дневне заповести Старешине Извиђачких игара.
Вод се не сме прекидати у извршењу задатка, осим ако другачије није прецизирано Пропозицијама.

Ревијално учешће:
Дозвољено је ревијално учешће водова уколико вод има минимално 6 чланова исте урастне
категорије, наведене у преходном поглављу, али је вод мешовитог састава по полу.
Такмичарска комисија нема обавезу да бодује водове који учествују у ревијалној категорији, нити да
им омогући пролазак свих дисциплина уколико то угрожава организацију целокупног такмичења.

Услови учешћа:
Право учешћа на такмичењу имају:
 Чланови који су припадници извиђачке јединице регистроване у Савезу извиђача Србије за
2022. годину, као пуноправни или придружени чланови.
 Чланови који имају уредну, оверену чланску књижицу са доказом о уплаћеној чланарини за
годину 2022.
 Чланови који испуњавају старосне услове дефинисане Елаборатом Извиђачких игара.
 Ако је један члан вода старији или млађи од старосних граница дефинисаним овим
Елаборатом, вод може учествовати на такмичењу са преосталих шест чланова али више неће
имати резерву.
 Члан вода мора имати сагласност бар једног родитеља или старатеља (уколико је млађи од 18
година)
 Сви чланови вода морају имати попуњен формулар о здравственим чињеницама о чему
прилажу потврду своје матичне јединице, коју потписује лекар или родитељ за малоетне
учеснике, односно лекар или Старешина матичне јединице за пунолетне учеснике.
 Матична јединица сноси одговорност за избор чланова који сачињавају вод/чету за њихово
учешће на Извиђачким играма
Вод (ако учествује сам) долази у пратњи једне пунолетне особе (вођа пута или пратилац) која је
одговорна за поступке сваког појединог члана вода из своје јединице.
Извршни организатор / домаћин није дужан да прими на терен Извиђачких игара више од једног
пратиоца из једне јединице, без обзира на број водова из исте.
Дозвољава се да један пратилац води више водова из истог места (општине, града, покрајине) и ако
нису из исте јединице, уколико му матична(е) јединица изда пуномоћје као и осталу потребну
документацију.
Јединица за Вођу пута/ пратиоца свог вода, измирује све обавезе предвиђене Елаборатом.
Од почетка до краја такмичења вод/чета је одговорна Штабу и другим органима Извиђачких игара.
Вод/чета је током такмичења дужна да стриктно поштује одредбе Елабората, Правила организовања,
Пропозиција такмичења и Етичког кодекса Извиђачких игара. Вод/чета искључиво преко свог
водника/вође обавља сву неопходну комуникацију са члановима Штаба, његових органа и тела.

Котизација:
Котизација износи 500 динара по учеснику. Уплату треба извршити најкасније до 27.06.2022. године
искључиво на текући рачун организатора, Савеза извиђача Србије, број 205-23767-82 у Комерцијалној
банци уз назнаку: Котизација за Игре 2022, а у продужетку име одреда и име вода/чете. У позиву на
број треба назначити ПИБ одреда за чије водове се врши уплата.
На месту одржавања Игара неће постојати благајна, те није могуће уплаћивање котизације по
доласку на активност.
Вођа пута или вођа вода у обавези је да приликом доласка на терен Игара и регистрације учесника
приложи на увид и доказ о извршеној уплати (извод са рачуна, копију налога за уплату).
Водовима које не испуне рокове по питању пријаве и уплате котизације неће бити омогућено да се
такмиче.
Водови који уплате котизацију и не појаве се на Играма неће добити повраћај котизације.

Претпријава:
Претпријава водова / чета треба да се пошаље само дигиталним путем у слободној форми до
19.6.2022. године на имејл: sis.nacelnik@gmail.com
Претпријаве водова / чета служе за оквирну припрему такмичења.
У претпријави је обавезно навести заинтересованост за организован превоз учесника.
Пријава:
Попуњене и оверене пријаве треба послати најкасније до 27.06.2021. године у 12:00 часова у виду
скенираног
документа
или
квалитетно
фотографисаног
на
електронску
адресу:
sis.nacelnik@gmail.com
По доласку на место одржавања, вођа вода предаје оригинал пријаве, потврду о здравственим
чињеницама, здравствену и чланску књижицу за сваког члана вода, као и сагласност
родитеља/старатеља за малолетне чланове.
Уколико се попуњене и оверене пријаве - оригинали, шаљу поштом, потребно их је послати до
24.06.2026. како би оне благовремено стигле до 27.06.2022. на адресу Савеза
Савез извиђача Србије
Булевар уметности 27, ПФ 7
11150 Нови Београд
Смештај и исхрана учесника:
Камп се налази испред комплекса „Базен Гараши”. Јединице саме доносе шаторе (1 шатор / мин. 4
учесника) и постављају их на место које за то одреди Штаб Игара.
У оквиру смештаја обезбећени су тушеви и санитарни чвор.
Домаћин обезбеђује исхрану учесника на бази 5 оброка, односно: Петак, 01. јул - вечера; Субота, 02.
јул - доручак, ручак и вечера и Недеља, 03. јул - доручак
Како до локације игара:
Савез извиђача Србије ће у зависности од предпријава организовати аутобуски превоз по редовној
цени из Београда и других места одакле постоји могућност да крене већи број полазника.
За самостални долазак најближе место играма је Аранђеловац, од кога до места Гараши постоји
редован полазак. У случају већег доласка учесника у Аранђеловац могао би се организовати и превоз
Аранђеловац-Гараши.
Долазак учесника:
Долазак такмичарских водова, као и свих учесника предвиђен је за петак, 01. јул 2022. године
најкасније до 18:30 часова. За све водове које уз Пријаву доставе и начин и време доласка, домаћин
и организатор ће се потрудити да обезбеде помоћ што лакшем доласку на место игара.
Пропозиције:
Априла 2016. године усвојене су Пропозиције Извиђачких игара Савеза извиђача Србије, којима се
дефинишу задаци и обавезе учесника. Саветујемо учесницима и представницима одреда да добро
проуче Пропозиције како не би било непријатних изненађења на самом такмичењу.
За детаље посетите: izviđači.rs / dokumenta / akta sis / Propozicije izviđačke igre 2016

Такмичарске дисциплине:









Веслање
Полигон спретности
Штафетно пливање
Израда сплава и форсирање водене препреке
Семафор (за млађе) и Семафор – релеј (за старије)
Паљење ватре
Брзо везивање чворова са практичном применом
Културно забавни програм

РЕЗЕРВНЕ ТАКМИЧАРСКЕ ДИСЦИПЛИНЕ:
 Надвлачење канапа
 Процена од ока
 Игра изненађења
Сатница:
Петак, 01. јул
Од 15:00 до 19:00 Долазак, смештај и регистрација учесника
19:00 Вечера
20:00 Састанак са водницима и представницима одреда
20:30 Припрема за КЗП
21:30 Културно-забавни програм (Бодује се)
23:00 Повечерје
Субота, 02. јул
7:00 Устајање и јутарња лична хигијена
8:00 Доручак
8:45 Консултације са водницима и припрема за збор
9:20 Збор и свечано отварање Извиђачких игара
10:00 Почетак програмских активности - Први такмичарски блок
14:00 Ручак и одмор
15:40 Наставак програмских активности - Други такмичарски блок
19:40 Вечера
21:00 Културно забавни програм (резеврвно време за наставак такмичарских блокова)
00:00 Повечерје
Недеља, 03. јул
8:00 Устајање и јутарња хигијена
9:00 Доручак
9:40 Састанак са представницима водова и паковање опреме
11:00 Свечано затварање Извиђачких Игара и заједничко фотографисање
од 12:00 Напуштање терена Извиђачких игара
* Организатор игара задржава право промене сатнице у циљу оптимизације тока игара или услед
ванредних околности.

Лична и колективна опрема:
Сваки учесник Извиђачких игара мора поседовати личну опрему :
 униформа (по Правилнику о униформама и ознакама),
 лична карта (пунолетни чланови),
 извиђачка књижица,
 здравствена књижица,
 врећа за спавање и подметач,
 порција и прибор за јело,
 прибор за личну хигијену,
 пригодна обућа (летње папуче, патике),
 опрема и одећа за купање,
 пригодна одећа (нешто топлије за вечерње сате),
 батеријска лампа,
Сваки вод мора имати колективну опрему:
 најмање један шатор за смештај вода (зависно од типа),
 приручна апотека или торбица прве помоћи,
 две кутије шибица,
 један мобилни телефон.
Напомене:
ДОДАТНА ОПРЕМА (није неопходна, али је пожељна):
 Капа (качкет за сунце)
 Наочаре за сунце
 Крема за сунчање (крема против опекотина)
 Кабаница
 Непромочива обућа.
ОСИГУРАЊЕ: Сви учесници биће здравствено осигурани од стране организатора такмичења.
НАГРАДЕ: Организатор Игара обезбеђује дипломе и пехаре за победничке водове и чете, као и
захвалнице за учешће за све одреде.
ЕТИЧКИ КОДЕКС: На такмичењу је најстроже забрањена употреба недозвољених стимулативних
средстава. Употреба алкохола и цигарета је строго забрањена за време трајања Игара за све учеснике са
извиђачким обележјима. Свако ко се оглуши о овај кодекс понашања подлеже санкцијама од стране Штаба
игара и Старешинства Савеза као и надлежних државних институција.
Контакти:
За сва питања и информације о току припрема такмичења, техничке детаље или друге недоумице
заинтересовани се могу обратити:
Старешина Игара: Марко Ивошевић
Контакт телефон: +381 64 64 90 498, имејл: sis.nacelnik@gmail.com
Канцеларија Савеза: Марко Петровић
Контакт телефон: +381 63 62 64 50, имејл: office@izvidjaci.rs
Старешина Савеза извиђача Србије
Габриел Ранковић
Начелник Савеза извиђача Србије
Марко Ивошевић

