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POVZETEK:
Za korak voditelja sem izpeljal Mnogoboj med vodi saj kaj takega nismo še
prakticirali v stegu Dornberk 1. Mnogoboj je bil sestavljen na tak način da
so sodelovali vsi vodi v četi. Vseboval je naslednje discipline: ognji, foto
orientacija, postavitev bivaka v najkrajšem času, pionirski objekti in še
zabavna točka. Discipline so bile točkovane vsaka po 20 točk, maksimalno
število točk je bilo 100. S skupina, ki doseže največje število točk zmaga.
Glavna nagrada je bil pokal, ki ga je prejel zmagovalni vod. Pokal se bo
prenašal z roda v rod. Vsako leto se bo mnogoboj ponovil in dobil drugega
zmagovalca, pokal se hrani v skavtski sobi.

FAZE NAČRTOVANJA
Analiza:
Pomanjkanje skupnega dogodka v četi oziroma tradicije
Šibka povezanost med vodi in v vodih
Člani niso dovolj zagnani
Pomanjkanje skavtskih preverjanj znanj na zanimiv način

Nameni:
Preizkusiti skavtsko znanje
Nagraditi najboljši vod, ki so je najbolj potrudil

Prireditev skavtskega tekmovanja enkrat letno
Vpeljati tradicijo in s tem pripadnost
Namen te igre je bil še bolj združiti vode in njihovo delovanje
v skupini

Cilji:
Pregled skavtskih znanj: postavitev ognja, orientacije,
postavitev bivaka, postavitev pionirskega objekta
Izdelati super zmagovalni pokal, za katerega se bodo
potrudili in jim bo v ponos.
Z zabavno disciplino poskušamo doseči večjo povezanost
članov znotraj voda

PROGRAM:
14.00h

zbor

14.15h

Začetek programa - navodila

14.30h

Začetek disciplin

17.00h

Predviden konec vseh disciplin

17.30h

Razglasitev zmagovalca

Okvirni časovni potek.
Na začetku smo sklicali uradni krog, nato smo podali navodila za mnogoboj.
Navodila za vsako disciplino in način točkovanja.

Mnogoboj je vseboval naslednje discipline:
1. Ognji
2. Foto orientacija
3. Bivaki
4. Pionirski objekti
5. Zabavna točka

1. OGNJI
Na tej točki se je ocenjevalo izgled, struktura, gorljivost in količina
porabljenih vžigalic. Po 20 min priprave ognja se ura vstavi in se ocenjuje
struktura nato pa ogenj zakurijo, imajo na razpolago 5 vžigalic, nad ognjem
40 cm od tal je vrvica in v 2 min mora pregoreti, drugače točk za to
ocenjevalno področje ni.

2. FOTO ORIENTACIJA
Na tej točki, smo jim na začetku dali slike ki jih vodijo do ene točke, na tej
drugi točki dobijo še eno sliko ki jih vodi še k eni točki z sliko ta slika jih vodi
pa k predmetu.

3. BIVAKI
Pri tej točki se postavlja bivak, ocenjuje se strukturo, trdnost in čas.

4. PIONIRSKI OBJEKTI
Vodi dobijo že pripravljen material. Izdelati morajo en določen pionirski
objekt (trikotni stražni stolp). Časa za to imajo 10 min. Ocenjuje se pa
vezave, vozle, obliko, čas, trdnost. Tisti ki najprej zgradi zgradbo in spleza

na vrh, takrat se ura vstavi.

5. ZABAVNA TOČKA
Na tej točki je sestavljen kratek poligon. Poligon poteka tako da z kozarcem
v roki v njem pa je voda morajo iti skozi ovire, vrtenje ob palci, slalom,
skok čez hlod. Tisti vod ki je zbral največ vode dobi največje število točk.

OCENJEVANJE
Ocenjevanje po točkah izvajamo voditelji, vsak voditelj oceni s svojo oceno
dejavnost ki jo izvajajo. S tem pa lahko dobimo dobro poprečno oceno.

Na koncu ko se točke seštejejo skupaj se razglasi zmagovalca. Zmagovalni
vod prejme pokal ki mu bo čez leto prinesel 3 privilegije.

Preverba:
Program je stekel načrtovano, vtisi udeležencev so bili pozitivni zel oso bili
navdušeni. Ena malenkost ki ni šla po načrtih je bil čas saj se je malo
zavleklo.
Za naslednje leto bomo obdržali nekaj preizkušenj nekaj pa jih nadgradili.
Udeležba članov je bila solidna, kot ponavadi pa so eni bili odsotni. Sprva so
udeleženci bili malo skeptični kaj se bo tukaj dogajalo ampak potem je vse
navdušilo ko so zagledali zmagovalno nagrado.
Vreme je bilo odlično, mogoče pa naslednje leto bomo potrebovali večjo
lokacijo, večji travnik.

OSEBNI NAPREDEK IN DOPRINOS K ZSKSS
Že na začetku smo bili vsi neučakani da izpeljemo stvar, saj kaj takega
nismo se prirejali pri nas. Za udeležence je bilo tudi nekaj novega in
zanimivega, srčno upam da bo to postala tradicija v četi, saj mislim da s to
aktivnostjo spremenimo celoletno vzdušje v četi. Osebno sem napredoval
pri organizaciji in izvedbi aktivnosti, pa tudi na umetniški žilici:).
Menim da to je zelo motiviralo naše člane, pa tudi na ravni združenja kot
ideja za druge čete po Sloveniji.

PREDLOGI:
Moj predlog za prihodnje je, da mnogoboj razširimo še na sosednja stega,
potem pa na raven regije.

