
ОДРЕД ИЗВИЂАЧА „РАДОМИР 
ЈОВАНОВИЋ – ЧОЧЕ“ БОР 

ОРИЈЕНТАЦИОНО ТАКМИЧЕЊЕ 

„ИЗАЗОВ 9“ 

  

Од 06-08.09.2013. године 

 
Зашто ИЗАЗОВ? Многи од вас су на нашем такмичењу већ осетили право значење ове речи. 
Циљ нашег ИЗАЗОВА је да у сваком од нас пробуди жељу за доказивањем истине да смо 
УВЕК СПРЕМНИ.Кроз дисциплине ће доћи до изражаја спретност, размишљање, 
сналажљивост, појединачан и тимски рад. Желимо да кроз нашу акцију не осетите 
ШАБЛОНСКО, СТАНДАРДНО И ВЕЋ ВИЂЕНО...Очекујте НОВУ, ЗАНИМЉИВУ АВАНТУРУ... 
Једноставно очекујте ИЗАЗОВ, јер засигурно ће вам остати лепе успомене на дружење, 
забаву и лепо расположење. 

Позивамо вас да дођете да заједно искусимо храброст, сналажљивост, жељу, 
вештину, забаву...покажимо да смо СКАУТИ! 

 

 

ОД ДАНАС СТЕ ИЗАЗВАНИ! 

 

      



АКЦИЈА: 
 
Назив акције: „Изазов 9“ 
Време одржавања: од 06.09.2013. до 08.09.2013. године 
Место одржавања: Околина Бора 
Смештај: Смештај екипа биће под шаторима. 

Обавезе организатора: 
 
 

• Организатор обезбеђује исхрану почев од 06.09.2013. са вечером, завршно са 08.09.2013. са 
доручком. 

• Топографске карте размере 1:50000, као и папире за израду материјала, оверене Одредским 
печатом. 

• Прелазни пехар за свеукупног победника. 
• Медаље за прва три места у свим категоријама. 
• Пехаре за прва места у свим категоријама. 
• Димпломе за свеукупног победника и освојена прва три места у свим категоријама. 
• Захвалнице за учешће сваком одреду. 

 
 
 

Обавезе учесника: 
 
 

• Пријава – све екипе дужне су да пријаве учешће на акцији путем телефона најкасније до 
02.09.2013. године. 
 

• Начелник акције: Павле Стојковић  064/43-15-978  
или на Е-маил адресу:     cocebor@gmail.com 
Старешина акције:Микица Степић   062/436-116      

 
 

 
 
Котизација: 

• Котизација износи 400 динара по члану екипе.Котизацију можете уплатити на жиро 
рачун Одреда, или по доласку на акцију благајнику акције.  
 

• Екипа која се пријави након 03.09.2013. неће добити поене за пријаву екипе. 
 
 

• Жиро рачун Одреда: 105-74131-57 – са назнаком „за учешће на такмичењу“.  
У обавези сте да благајнику акције дате на увид копију уплатнице по доласку на 
акцију. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Сви чланови екипа морају са собом понети оверене здравствене и извиђачке 
књижице. 

• Свака екипа је дужна да са собом понесе личну и колективну опрему која ће итекако 
бити потребна за потпуно извршавање свих дисциплина: 

 

1. Шатор за смештај, са врећама и подметачима за све чланове екипе 
2. Униформе са ознакама по тренутно важећем правилнику 
3. Порције и прибор за јело 
4. Прибор за цртање 
5. Бусолу 
6. Торбица прве помоћи 
7. Сигналне заставице 
8. Батеријска лампа 
9. Чутурице 
10. Извиђачки нож и секирица 
11. Пригодна обућа за пешачење 
12. Топлија гардероба за вечерње сате 
13. Прибор за личну хигијену 

•  Колективна и лична опрема се не бодује, али је (ВЕРУЈТЕ НАМ) и више него потребна за добро 
извршавање свих дисциплина. 

 
• Предзадатак :  

 
• ДОЛАЗАК ЕКИПА: Екипе су дужне да дођу на железничку или аутобуску станицу у Бору најкасније до 

06.09.2013. у 16 часова. На обе станице ће чекати униформисани чланови нашег Одреда који ће дати 
даље инструкције. Молимо Вас да нас о тачном времену доласка обавестите непосредно пре почетка 
одржавања такмичења. Превоз од Бора до места одржавања акције је бесплатан. 
 

ОСТАЛИ УЧЕСНИЦИ: вође пута  

Вођа пута мора бити пунолетан.Екипа може имати само једног вођу пута.Ако из одреда долази више од једне 
екипе,долази само један вођа пута за све екипе.Ако долазе четири или више екипа,може доћи још један вођа пута. 

 
 

ТАКМИЧАРСКИ ДЕО: 
• Категорија млађих извиђача и млађих планинки: Екипу броји 5 члана узраста од 11 до 15 година старости. 
Екипа може бити једнополна или мешовита.  

• Категорија извиђача и планинки: Екипу броји 5 члана узраста од 15 до 19 година старости. Екипа може 
бити једнополна или мешовита. 
 
• Могу се такмичити и чланови старији од 20 година у категорији брђана, али ова категорија не улази у 
генерални пласман. 

 



Задаци за старије извиђаче и планинке 
 
1. Пријава      50 
2. Предзадатак     100 
3. К.Т. на мапи     n*10 
4. К.Т. у природи                  n*80 
5. Кроки терена     150 
6. Скица пређеног пута    200 
7. Профил терена    120 
8. Извештај пређеног пута    150 
9. Пролаз кроз препреку    100 
10. Скица пролаза кроз препреку                50 
11. Скица терена     100 
12. Сигнализација - семафор   90 
13. Сигнализација - морзе    90 
14. Прва помоћ     100 
15. КВИЗ      120 
16. Изненађење     100 
17. К. З. П.      100 
18. Порука курира     60 
 
 
Задаци за млађе извиђаче и планинке: 
 
1. Пријава      100 
2. Предзадатак     100 
3. К.Т. на мапи    n*10 
4. К.Т. у природи    n*80 
5. Кроки терена     150 
6. Пролаз кроз препреку    100 
7. Скица пролаза кроз препреку   50 
8. Скица терена     100 
9. Сигнализација - семафор   90 
10. Прва помоћ     100 
11. КВИЗ      120 
12. Изненађење     100 
13. К. З. П.      100 
14. Порука курира     60 
15. Шаторизација    100 
16. Брзо паљење ватре   100 
17. Скривање поруке    100 
18. Чворологија      150 
 
Негативни бодови: 
• за сваки минут закашњења од предвиђеног времена за прелазак стазе - 2 бода 
• за недисциплину до - 300 бодова 
• тежи облици недисциплине - дисквалификација. 

Конзумирање алкохола строго забрањено! 

 

 



САТНИЦА: 
 

долазак екипа на место одржавања до 18:00  
ПЕТАК 

18:00-19:30 уплата котизације и уписивање екипа и подизање шатора 
19:30-20:30 – вечера 
20:30 – састанак вођа екипа 
20:30-23:00 – К.З.П. 
23:00 – повечерје 
 

07:00 – устајање 
СУБОТА 

07:00-08:00 – лична хигијена, доручак, спремање за отварање акције и почетак стазе 
08:00-09:00 – решавање карте, израда тестова 
09:00-16:00 – прелазак стазе  
16:00-19:00 – наставак такмичења у логору  
19:00-20:00 – вечера 
20:00 – журка, бодовна листа са до тада прегледаним дисциплинама-материјалима 
23:00 – повечерје 
 

08:00 – устајање 
НЕДЕЉА 

08:00-09:00 – лична хигијена, доручак  
09:00 -09:30 – паковање опреме 
09:30-11:00 – проглашење победника и затварање акције 
 
Пропозиције: 
 
• Акцијом руководи ШТАБ у оквиру кога је и ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА 
 
• Жалбе, око нерегуларности извођења дисциплина и бодовања извршених задатака уручује вођа екипе 
најкасније 1 сат по завршетку дисциплине. О жалбама одлучује ТАКМИЧАРСКА КОМИСИЈА. 
 
• У току целог такмичења ће на увид бити доступна укупна бодовна листа по дисциплинама 
 
• Старосна доба такмичара се утврђује из здравствене и извиђачке књижице 
 
• Све контролне тачке биће Живе и видеће се са 50 метара у правцу азимута са претходне тачке. 
 
• Стаза је дужине између 10 и 20 километара ваздушном линијом. 
 
• Квиз обухвата знања из области извиђачке организације, прве помоћи, опште културе. 
 
• Право за измену организације такмичења и пропозиција појединих дисциплина задржава ТАКМИЧАРСКА 
КОМИСИЈА. 
 
• СВЕУКУПНИ ПОБЕДНИК је онај Одред чије екипе у обе категорије збирно освоје највећи број бодова независно 
од пласмана екипа 
 
• ЕКИПЕ КОЈЕ НЕ БУДУ ИМАЛЕ СВЕ ДЕЛОВЕ НАВЕДЕНЕ ЛИЧНЕ И КОЛЕКТИВНЕ ОПРЕМЕ НЕЋЕ МОЋИ ДА 
КВАЛИТЕТНО изврше све задатке!!! 
 
У Бору           Старешина акције: 
17.08.2013. године         Микица Степић 
 


