
 

ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ“ СТАРЧЕВО 

ЕЛАБОРАТ 

 

 

 

 

НПЋНИ ИЗВИЂАЧКИ ВИШЕБПЈ  

„ДАНИ ДРУЖЕОА“ 2022. 

  



Време пдржаваоа: пд 12. дп 14. августа 2022. гпдине 

Местп пдржаваоа: ОШ „Вук Стефанпвић Карачић“ 

Старещина акције: Лазар Балпг 

Нашелник акције: Ваоа Денингер, +381 64 0260302 

Председник такмишарске кпмисије: Марија Гердић 

 

Кптизација: 

Кптизација за ушещће на такмишеоу изнпси 900 динара пп ушеснику. За пдреде ван 

теритприје Републике Србије ушещће је бесплатнп. Кптизацију мпжете уплатити на 

жирп рашун пдреда или је мпжете предати благајнику пп дпласку на такмишеое. 

Тренутнп смп у прпцесу птвараоа нпвпг жирп рашуна, шији ће брпј бити накнаднп 

ппслат свим пдредима. 

Сврха уплате: кптизација за такмишеое 

 

Пријава екипа: 

Рпк за пријаву екипа је ппнедељак, 1. август 2022. Екипе је мпгуће пријавити на 

Instagram прпфилу пдреда (@scouts_nadel_serbia), или електрпнским путем на 

следећу адресу: 

odred.nadel@gmail.com 

Ушесници: 

Правп на ушещће имају све извиђашке јединице Савеза Извиђаша Србије и 

извиђашке јединице из инпстранства кпје су шланице WOSM-а и ппседују коижицу 

и пверену маркицу. 

 

Смещтај и исхрана ушесника: 

Ушесници ће бити смещтени ппд щатприма, кпје сами дпнпсе. За исхрану ушесника 

је задужен прганизатпр акције. Исхрана пбухвата два дпрушка, један рушак и две 

вешере. 

mailto:odred.nadel@gmail.com


КАТЕГПРИЈЕ УЧЕСНИКА: 

 Пплетарци и пшелице 

 Млађи извиђаши и планинке 

 Старији извиђаши и планинке 

 

Екипе мпгу бити једнпрпдне и мещпвите. Свака екипа треба да брпји пет шланпва, 

али се мпже такмишити и акп има шетири шлана. Укпликп се екипа такмиши у 

категприји пплетараца и пшелица, пратоа предвпдника је преппрушљива на стази! 

 

Предзадатак: 

Кап предзадатак за све категприје је пптребнп дпнети мараму свпг пдреда. 

Пптребнп је дпнети једну мараму пп пдреду. Такпђе, свака екипа мпра дпнети пп 

шетири литре спка. Предзадатак се бпдује. 

 

Такмишарске дисциплине (за млађе и старије извиђаше) 

 Сигнализација – семафпр 

 Везиваое швпрпва 

 Шатпризација 

 Прва ппмпћ – тест 

 Ппрука курира 

 Стрељащтвп 

 Панпрамски снимак 

 Кретаое пп азимуту 

 Итинерер 

 Такмишарски КЗП 

 Игра изненађеоа 

  



Такмишарске дисциплине (за пплетарце и пшелице) 

 Сируп кплаш 

 Впдена щтафета 

 Квизић 

 Обараое шаща 

 Прављеое куле пд кпцкица 

 Везиваое швпрпва  

 Трка чакпвима 

 

Лишна ппрема ушесника: 

 Извиђашка униифпрма 

 Извиђашка коижица 

 Здравствена коижица 

 Прибпр за јелп 

 Одгпварајућа пдећа и пбућа 

 Кашкет/щещир 

 Прибпр за лишну хигијену 

 Батеријска лампа 

 

Кплективна ппрема ушесника: 

 Шатпр за смещтај екипе 

 Одредска застава 

 Прибпр за цртаое и писаое 

 Два пара сигналних заставица 

 Кпмплет прве ппмпћи 

 Шатпрскп крилп 

 Буспла 

 

Кплективна ппрема ушесника ће се бпдпвати и без пдгпварајуће ппреме неће мпћи 

да ушествују у пдређеним такмишарским дисциплинама. 



Пбавезе прганизатпра: 

 Исхрана ушесника 

 Пехари за три првппласиране екипе пп категприји 

 Диплпме за три првппласиране екипе пп категприји 

 Захвалнице за све екипе 

 

Лпкација ПШ „Вук Стефанпвић Карачић“ 

Кппрдинате за Google мапе: 44.805255, 20.706212 

 

 

 

Дп Старшева је мпгуће дпћи аутпбуским превпзпм из Паншева, линијама брпј 8, 14, 

25 и 27. Цена карте Паншевп-Старшевп изнпси 80 динара. 

  



Сатница такмишеоа: 

12.8.2022. 

 Дп 17 шаспва – дплазак екипа на местп такмишеоа 

 19:00 – свешанп птвараое акције 

 20:00 – вешера 

 21:00 – састанак са впђама екипа 

 21:30 – ппшетак стазе за млађе и старије извиђаше 

 00:00 – ппвешерје за пплетарце 

 

13.8.2022. 

 8:00 – устајаое 

 9:00 – дпрушак 

 10:30 – ппшетак стазе за пплетарце + заврщетак такмишарских дисциплина за 

млађе и старије извиђаше 

 14:00 – рушак 

 16:00 – пбилазак знаменитпсти Старшева 

 19:00 – вешера 

 21:00 – такмишарски КЗП 

 00:00 – ппвешерје 

 

14.8.2022. 

 8:00 – устајаое 

 9:00 – дпрушак 

 11:00 – свешанп затвараое акције и дпдела награда 

 Пакпваое кампа и напущтаое прпстпра акције 

 

Сатница је ппдлпжна изменама. Прганизатпр задржава правп прпмене 

сатнице активнпсти. 


