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Сусрети пријатељства  

 

Р.В. Чоче  

    

16-18. Септембар  
  

Место одржавања:  

Кошутњак, Београд  
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Време и место одржавања:  

Акција ће бити одржана у периоду од 16.09.2022. до 18.09.2022. године 
на територији општине Раковица.  

Камп ће бити подигнут у Кошутњаку, а тачна локација је Пионирски град, 
амфитеатар.  

  
  
Долазак на акцију:  

Учесници који долазе на акцију у петак, односно они који спавају у 
кампу, дужни су да дођу у камп до 16 часова у петак 16.09.2022. године.  

Моле се све екипе ван Београда да при пријави екипе напомену кад 
стижу и којим превозом да би их чланови прихватног тима сачекали и 
довели до кампа.  

Они који не спавају на акцији у обавези су да стигну на отварање на 
ливади иза Максиja на Видиковцу у 10:00 17.09.2022.  

Уколико не познајете тај део града молимо Вас да то благовремено 
јавите да би Вас неко из прихватног тима довео до места отварања.  

  
  
Категорије на такмичењу:  

1. Млађи извиђачи и планинке  

2. Старији извиђачи и планинке  

3. Брђани (Напомена: услед недовољно пријављених екипа у категорији 
брђана, организатор задржава право спајања категорије 
старијих извиђача и планинки и категорије брђана)  

  
Екипе броје од 4 до 6 чланова. Уколико је неко од чланова 
екипе ван те категорије, односно уколико су старији, та екипа 
ће бити у старијој категорији.  
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Котизација:  

За учеснике који спавају на акцији котизација је 1000 динара.  
За оне који не спавају котизација је 500 динара.  

Сви учесници су у обавези да котизацију измире при доласку у камп код 
благајника акције. У котизацију је урачунато: учешће, храна, награде и 
дипломе, као и ланч пакети за екипе ван Београда.  
 
Пријава екипа се врши до  09.09.2022. године до 20 часова на одредску 
e-mail адресу rvcoce@gmail.com.  

  
  
Напомена: Екипе из иностранства не плаћају котизацију.  
  
Екипе /Одреди котизацију плаћају по доласку на акцију.  

  
Дисциплине:  
Играмо се Чеа 
 
Надвлачење конопца 
Гађање ваздушном пушком 
Игра „Напад на табор“  

  
  

Опрема:  

Лична опрема:  

Врећа за спавање  
Подметач 
Прибор за јело - обавезно  
Извиђачка униформа  
Извиђачка књижица  
Качкет  
Флашица за воду  
Свеска и оловка 
Добро расположење   
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Колективна опрема:  

1. Телефон са камером 
2. Шатор  

 
 
 

Оквирна сатница: 
 
ПЕТАК (16.09.2022.) 
До 16:00 Долазак и смештај учесника  
19:00 Састанак са представницима 
Одреда  
20:00 Вечера  
21:30 Вечерњи програм  
23:30 Повечерје  
 
СУБОТА (17.09.2022.) 
07:00 Устајање 
08:00 Доручак 
09:30 Марш ка Макси парку  
10:30 Отварање акције 
11:00 Полазак на стазу 
16:00 Ручак 
18:00 Послеподневне активности  
20:30 Вечера 
10:00 Вечерња активност  
23:30 Повечерје  
 
НЕДЕЉА (18.09.2022.) 
07:00 Устајање 
08:00 Доручак 
10:00 Затварање 
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Остале информације:  
Старешина акције: Павле Јовичић  
тел. +381 61 1360670 
Начелник акције: Алекса Михајловић  
тел. +381 60 537 0037 
 
Пријатељи, док се не сусретнемо 
поздрављамо вас извиђачким поздравом  
 

З-Д-Р-А-В-О  
 
 

  Старешина Одреда извиђача „Ратко Вујовић Чоче“ 
   

Слободан Перић 
 


