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I. Цели задачи и нивно остварување 
Националната извидничка лига претставува организиран збир на националните 

натпревари организирани од Сојузот на извидници на Македонија и извидничките 

одреди.  

Националната лига се состои од 10 кола (натпревари) кои се распоредени во текот на 

една година и завршуваат со ДИОН (Државниот извиднички орентационен натпревар) 

кој претставува десетто и последно коло на купот. 

Секое коло е организирано со посебна тематика од извидништвото, вештини за млади 

и спорт. Колата и домаќините се одредуваат на почетокот на годината. 

За домаќин на секое од извидничките кола се распишува конкурс, на кој одредите 

аплицираат со пополнување на унифицирана апликациона форма. 

Одлуката за домаќин на секое од колата ја донесува старешинството на Сојузот на 

извидници на Македонија. 

За секоја натпреварувачка дисциплина е изработен правилник како дел од 

“пропозициите за извидничка лига” која го одредува карактерот на дисциплината, 

начинот на бодување, критериумите и условите за организирање на истата. 

 

II. Учество на натпреварот 
Во извидничката лига учествуваат екипи кои се натпреваруваат во три категории и тоа: 

 Категорија на извидници (12 – 15 години) 

 Категорија на истражувачи (16 - 18 години) 

 Категорија на ровери (19 – 24 години) 

Составот на екипите е слободен состав, независно од бројот на момци и девојки во 

екипите. За некомплетни екипи од помалку од 4 членови, се одзимаат 30% од вкупниот 

број на освоени бодови во колото. Екипите можат да бидат составени од извидници од 

различни одреди и членовите да се менуваат неограничено. Освоенеите поени на 

екипата на секое коло се распределуваат на индивидулано конто на секој изивидник и 

на контото на одредите во кои се регистрирани  (од вкупниот број освоени поени на 

екипата се распределуват подеднакво поени на одредите по процент на ученици во 

екипата).  

Секој натпреварувач мора да има извидничка легитимација заверена за тековната 

година во Сојузот на извидници на Македонија. 

Секоја патрола носи лична и колективна опрема потребна за извршување на сите 

задачи. 

Секое извидничко коло се одржува во соработка со извиднички одред домаќин кој се 

одбира од страна на старешинството на СИМ. 
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Сојузот на извидници на Македонија со претходен допис ги известува сите извиднички 

одреди во Македонија за местото, терминот и условите за одржување на секое од 

колата. 

Сите екипи се должни да по примањето на дописот со пријава да го потврдат своето 

учество најдоцна 7 дена пред почетокот на натпреварот.  

Со задоцнето пријавување, екипите ќе може да присуствуваат на натпреварувањето, но 

нема да бидат земени во предвид при бодување. Пријавувањето е на екипно ниво, со 

поддршка на одредот (во дадениот рок на пријавување на екипите, одредот доставува 

листа на екипи кои се поддржани од нивна страна). 

Доколку дојде до ситуација, да се пријави екипа, поддржана од одред и истата да не се 

појави на натпреварот или да се појави, а да не се натпреварува, одредот кој испратил 

поддршка за таа екипа, ќе биде казнет со 500 поени. 

Право на учество во извидничката лига имаат сите извиднички одреди со неограничен 

број на екипи. Во случај еден одред да дојде со повеќе екипи, при пресметка на поените 

за генералниот пласман на контото на одредите, се земаат во предвид само поените од 

најдобрите 8 извидници од тој одреди кои се дел од натпреварувањето. 

 

III. Услови на натпреварот 
Пред започнувањето на натпреварот Н.К. (натпреварувачката комисија) со 

пристигнатите патроли одржува договрен состанок на кој го елаборира распоредот на 

колото, се извлекуваат стартни броеви и се собираат од секоја патрола: список на 

натпреварувачи, извиднички легитимации и се прегледува колективната опрема. 

Патролите се должни на пристигнат на договореното место во времето кое ќе го одреди 

натпреварувачката комисија. 

Натпреварувачката комисија одредува на кое место ќе биде сместена секоја патрола во 

логорот или тврдиот објект. 

Пред почетокот на натпреварите патролите добиваат секции(карти) од теренот на кој ќе 

се одржи натпреварот. Натпреварувачката комисија одлучува кога ќе се предадат 

секциите на секоја патрола, но не повеќе од 15 часа пред стартот на натпреварот во 

ориентација. 

Распоредот и задачите кои ќе бидат задавани на сите патроли ги одредува 

натпреварувачката комисија во зависност од можностите за нивно реализирање. 

Задачите што ги добива секоја патрола се затворени во плик со останатите листови 

потребни за извршување на поставените задачи. Сите листови се посебно означени од 

страна на натпреварувачката комисија. Доколку поради некоја причина патролата има 

потребна од додатни листови А4 формат за реализирање на поставените задачи 

неопходно е да на секој лист добијат потпис од било кој член на Н.К. или пак од 
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контролорот на соодветната К.Т. каде и ќе ја реализира поставената задача со тоа што 

ќе се утврди дека листот бил бланко. 

Вкупниот број на К.Т. не смее да надмине 5 К.Т. доколку не е поинако пропишано во 

пропозициите во некое од колата. Вкупниот број на КТ за ДИОН е 7 К.Т. 

Патролите стартуваат според стартните броеви во временско растојание од 5 до 15 

минути, освен тоа ако не е поинако пропишано во пропозициите во некое од колата. 

Патролата е должна да дојде комплетна на секоја контролна точка. Доколку патролата 

не е целосна на контролната точка, истото се забележува и контролната точка која ја 

поминале се смета за неважечка. 

 

Одредите кои превземаат едно коло (натпревар) се должни да се придржуваат до 

правилата и пропозициите на Националната Извидничка Лига. Секој одред има право 

да одбере дали колото од лигата би го вметнале како дел од својата програма, така што 

својот традиционален натпревар би го преимениле односно истиот би бил едно од 

десете кола или во својата годишна програма колото би го метнале како посебна 

одредска активност. 

Секој одред има право да организира едно коло од извидничката лига. 

Листа на 10 кола кои ја сочинуваат извидничката лига: 
1. Ориентација (treasure hunt) 

2. Ориентација (Традиционална оргиентација) 

3. Ориентација (запознај ја околината) 

4. Урбана ориентација (Ориентација преку загонетки) 

5. Ноќна ориентација 

6. Едукативно коло (слободна тематика) 

7. Полигон на спретност 

8. Прва помош 

9. Преживување 

10. Државен извиднички орентационен натпревар 

За 1, 2, 3, 5 и 10 коло задолжително е да се содржат следниве активности: 

 Задача на карта 

 Чворови 

 Извештај на дел од помината патека 

 Цртеж на движење под азиумот во природа – итинерер 

 Морзе и/или семафор 

 Извиднички тест 

За 4, 6, 8 и 9 коло задолжително е да ги содржат следниве активности: 

 Чворови 

 Извиднички тест 



9 
 

 Извештај на дел од помината патека 

Согласно категориите за натпреварување, колата се организирани во 3 категории. 

Категоријата истражувачи и ровер се натпреваруваат во сите кола од лига. 

Категоријата извидници се натпреваруваат во сите кола, освен ноќна ориентација и 

едукативно коло. 

Додатно на задолжителните активности, секој од одредите домаќини придонесува во 

надополнување на програмата во секое коло. Домаќинот треба да осмисли активности 

кои ќе ја поттикнат тимската работа на екипите и ќе го зголемат младинскиот активизам. 

Сите активности ќе бидат донесени во координација со канцеларија на Сојузот на 

извидници на Македонија и Бирото. Бодовоната листа ја изготвува Сојузот на извидници 

на Македонија со координација со одредот домаќин и натпреварувачката комисија на 

секое од колата. 

 

Негативни бодови 
Вкупно време за поминување на стазата за време на натпреварувањето е 40 минути за 

секоја од точките. Додатно на тоа ќе има 30 минути за решавање на задачите на карта и 

40 минути за комплетирање на материјалите. Доколку едно од колата се состои од 5 

контролни точки, вкупното време за поминување на стазата со комплетирање на 

материјалите ќе биде 270 минути. Доколку стазата се состои од 7 точки, истата ќе може 

да се комплетира заедно со материјали и задачи до 350 минути. 

За секоја минута задоцнување од предвиденото време за поминување на патеката, 

патролата добива -2 бодови. 

Доколку некој член од патролата недостасува или постар од поставените старосни 

граници, патролата се дисквалификува. Од друга страна, доколку некој член е помлад и 

одлучи дека сака да се натпреварува во повисока категорија, истото ќе му биде 

доволено без никакви пенали. 

Во случај на изразита недисциплина или недругарско однесување во текот на 

натпреварот, како и поради конзумирање на алкохол на било кој член на патролата, 

натпреварувачката комисија има право патролата да ја дисквалификува, а одредот 

домаќин да го казни. По изречената мерка од страна на натпреварувачката комисија, 

доколку екипата смета дека е оштетена, истата може да достави жалба до комисијата 

за жалби, составена од старешинството на СИМ и истата ќе биде разгледана на следната 

седмица на старешинство. 

 

IV. Оцени, резултати и награди 
Оценувањето го врши натпреварувачката комисија во текот на натпреварот, како и на 

крајот од натпреварот и резултатите од оценувањето ги истакнува на увид во табела. 
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Максимум поени од првите девет кола кој може да ги добие секоја екипа се 2000 поени, 

додека за ДИОН максимум поени кој може да ги добие секоја екипа се 5000 поени. 

Од кога ќе се пресметаат вкупните поени на екипата, исите тие поени се делат на 

четирите поени од екипата, при што најмногу во едно коло, еден од натпреварувачите 

во екипата може да освои најмногу 500 поени. Максимум поени кој може еден 

извидник да ги освои во текот на десетте кола е 5.750 поени. 

Покрај поените кој можат да ги освојат екипите и одредите преку екипите, додатно ќе 

се бодува одредот домаќин за реализација на активноста и тоа на неколку начини:  

 Од страна на учесниците на натпреварот преку анонимен прашалник преку кој ќе 

даваат бодови (30%) 

 Од страна на натпреварувачката комисија (50%) 

 Од страна на канцеларијата и бирото на Сојузот на извидници на Македонија 

(20%) 

Максимум поени кој може да ги освои одредот домаќин за организирање на активноста 

е 4.000 поени.  

Освоените поени (4000 поени) од организација на настанот, по завршувањето на 

десеттото коло ќе бидат поделени рамномерно на осумте најдобри извидници од 

нивниот одред при што се наголемило нивното конто за максимум 500 поени. 

Оценувањето на извидници поединечно ќе се врши врз база на вкупниот број освоени 

поени, поделено со бројот на членови во екипата. Доколку се случи натпреварувачите 

на крајот од 10тото коло да имаат исто поени, додатно ќе се земат во предвид поените 

добиени на материјалите потпишани од членови на екипата (скица, итинерер, профил 

итн.) 

Екипата може да се жали за извршено бодување по објавувањето на конечните 

резултати. Жалбата ја доставува водачот на екипата писмено, до старешинство на 

Сојузот на извидници на Македонија и истата жалба ќе се разгледа на наредна седница 

на старешинството. 

Вкупниот пласман се одредува со збирот на бодови од сите дисциплини и активности. 

Победникот се прогласува во секоја од категориите посебно. 

Награда добива посебно за секое коло, првопласираните екипи на секое од колата. За 

видот на наградата одлучува старешинството на Сојузот на извидници на Македонија. 

На крајот на секоја извидничка година, со завршувањето на сите 9 кола и Државниот 

извиднички орентационен натпревар се прогласува извидник на годината во секоја од 

категориите и одред на годината. Победниците во категориите ќе добијат награди, кои 

ќе бидат одлучени од страна на старешинството на Сојузот на извидници на 

Македонија. 
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V. Органи на извидничката лига 
Органи кои ја сочинуваат извидничката лига се: 

 Натпреварувачка комисија 

 Штаб на натпреварот 

 Комисија на жалби 

Натпреварувачката комисија се состои три членови кои се добри познавачи на 

натпреварот. Два членови ќе биде дел од канцеларијата или бирото на Сојузот на 

извидници на Македонија и 1 член од одредот домаќин на колото. Одредот домаќин 

доставува предлог за еден член во комисија од нивна страна и истите ги именува и 

разрешува бирото на СИМ. 

Штабот на натпреварот го сочинува старешина на штабот и членовите на штабот на 

натпреварот. Старешината на штабот го предложува одредот домаќин и го именува 

истиот со известување на бирото на СИМ. Членовите на штабот на натпреварот ги 

именува старешината на штабот на натпреварот и целосно се посветени на логистичка 

поддршка за време на натпреварот. Бројот на членови на штабот не е ограничен.  

Контролори се членови на штабот на натпреварот и извршуваат задачи поставени од 

старешината на штабот на натпреварот и на натпреварувачката комисија. Нив ги 

именува и разрешува старешината на штабот на натпреварот. 

Комисија на жалби ја сочинуваат натпреварувачката комисија во целост. Комисијата 

одлучува дали жалбата е оправдана и доколку завземе позитивен став должна е веднаш 

да ја спроведе својата одлука. Жалбата ја предава водачот на екипата во писмен облик 

најдоцна еден час по извршувањето на соодветната задача или еден час од кога 

резултатите од задачата ќе бидат објавени. 

Задачи на натпреварувачката комисија се: Да изготви квалитетни талони со јасни 

гаранции за тајноста на тие материјали и да изврши бодување на сите патроли. Покрај 

тоа, натпреварувачката комисија треба да достави листа на активности кои ќе ги 

исполни барањата за тимска работа на екипите, како и младински активизам и 

слободни активности во согласност со тематиката на натпреварувањето. 

Пред врачувањето на пликот со задачи, натпреварувачката комисија ја оценува 

способноста на екипата и секој член поединечно за учество на натпреварот, т.е дали 

патролата ги исполнува предусловите од овие пропозиции. 

Натпреварувачката комисија им ги предава задачите на патролата и запишува стартно 

време. На повик на екипата, натпреварувачката комисија ја оценува точноста на 

пронајдени КТ на карта и ја пушта патролата на патека. Сите неточни КТ на карта ги 

корегира и им ги упишува точните КТ на картата. 

Задачи на штабот на натпреварот се: Да ги изврши сите организацини материјални и 

технички подготовки за правилно одвивање на натпреварот, за потребите на 

натпреварувачката комисија да обезбеди возило за терен, квалитетна исхрана за сите 
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учесници на натпреварот како и преноќилиште за сите чесници во цврст објект во слчај 

на изразито невреме. 

Органите на извидничата лига и за секое коло посебно ќе бидат објавени пред 

почетокот на секое од колата. 

 

VI. Завршни одредби 
Трошоците за натпреварувачката комисија ги сноси Сојузот на извидници на 

Македонија. 

Патните трошоци на екипите ги сносат самите учесници на натпреварите од колото. 

Висината на котизацијата за учесник ја предложува одредот домаќин до Сојузот на 

извидници на Македонија, која ќе биде потврдена од страна на бирото и канцеларијата. 

Предзадачата за колата треба да биде во согласно тематиката на натпреварувањето и 

истата не треба да опфати приложување на готови производи, храна, пијалоци и друго. 

Истата треба да биде одобрена од страна на канцеларијата и бирото на Сојузот на 

извидници на Македонија. 

Натпреварувачката комисија е должна да во рок од 15 дена по завршувањето на секое 

од колата да достави извештај до Старешинството на Сојузот на извидници на 

Македонија. 

Право на толкување на овие пропозиции имаат натпреварувачките комисии за време на 

одржување на натпреварите и старешинството на СИМ. 

Пропозициите подлежат на промени само од страна на старешинството на СИМ и 

предлози за промени ќе бидат разгледани од старешинството со претходно добивање 

на предлози. 
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VII. Толкување на колата од извидничката лига 
 

1. Ориентација (treasure hunt) 
 

Целта на ова коло е учесниците да го пронајдат богатството односно да ја составата 

целата мапа за пронаоѓање на богатството каде што преку цел натпревар ќе собираат 

по еден сегмент на секоја КТ со што на цел би ги составиле сите собрани информации и 

би ја комплетирале мапата каде се наоѓа богатството. 

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 2 до 3 

денови. 

Натпреварувачкиот дел треба да се состои од стаза составена од 5-15 КТ, односно точки 

кај што ќе бидат скриени дел од богатството. 5 од тие КТ ќе бидат задолжителни со 

контролори, додека другите ќе бидат помеѓу секоја од контролните точки. 

Дел од точките ќе бидат скриени и ќе треба да се најдат со решавање на загатка, додека 

останатите ќе бидат видливи и обележани на топографска мапа. Секоја од најдените 

точки носи поени утврдени во делот на толкување на пропозициите. 

Задолжителни активности како дел од овие кола се: -700 поени 

 Чворови – 80 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 150 поени 

 Цртеж на движење под азимут во природа – итинерер – 100 поени 

 Морзе и/или семафор- 120 поени 

 Извинички тест – 100 поени 

 Задачи на карта – 150 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 5 бодови. 

Максимално патролата може да освои 20 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 
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 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

50 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

20 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  20 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на 
правци на движење, темпо и временски услови  

20 бодови 

Податоци за изврешни задачи 20 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Цртеж на движење под азимут во природа 
Цртежот претставува искршена праволиниска патека на движење на патролата во 

природа помеѓу пет зададени КТ. Тој се изготвува во даден размер. Секоја КТ се 

означува со знаме и реден број. На цртежот се внесуваат растојанијата и азимутите 

помеѓу секоја КТ и се означува насоката на движење на патролата. Цртежот се 

изработува во една боја и доколку нема впишано размер тој не се оценува. Доколку 

Северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре како на топогравска карта.  

Екипата може да биде бодувана најмногу 100 поени за цртежот на движење под 
азимут во природа 

За точност на растојанија 40 бодови 
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За точност на агли и свртувања 40 бодови 
За графичка обработка и уредност  20 бодови 

 

Цртежот треба да се состои од 5 агли и 5 растојанија. За попрецизно оценување на 

првиот елемент од цртежот, поаѓаме ое од претпоставката дека точно растојание носи 

4 бодови за растојание. Комисијата за секој погрешен милиметар одзема по бод: 

- за грешка од 1 мм се добиваат 8 бода; 

- за грешка од 2 мм се добиваат 6 бода; 

- за грешка од 3 мм се добиваат 4 бода; 

- за грешка од 4 мм се добиваат 2 бода; 

- за грешка над 4 мм не се добиваат бодови; 

Ист е принципот на оценување и на вториот елемент но растојанијата се 

заменуваат со агли. За оценување на третиот дел НК ги дели цртжите во три групи: 

добри, средни и лоши и за секоја категорија дава одреден број на бодови, а максимално 

20 бода. Доколку има некој цртеж ист по квалитет со некој друг, тогаш НК може ако сака 

да им даде ист број бодови да се рангираат по слободно убедување со по еден бод 

разлика, но за тоа одлучува со концензус. 

 

Сигнализација 
Времето на исраќање на порака со “Морзеова азбука” е ограничена на 180 секунди, а 

за “Семафор” е ограничена на 90 секунди.  

Предвидено бодови за сигнализација се 120 бодови. Доколку домаќинот во колото 

одлучи да има морзеова азбука и семафор, поените ќе се поделат на двете активности, 

по 60 бодови на секоја. 

Патролата која во даденото време точно ќе ја пренесе пораката добива 120 бодови, 

односно 60 бодови доколку ги има двете активности. Доколку во тоа време не ја 

пренесе пораката не добива бодови. По два члена од патролата се поставуваат на 

оддалеченост минимум од 100м и се мери времето кај онаа двојка натпреварувачи кои 

ја примаат пораката. Времето за извршување на задачата почнува со добивање на 

пораката во рака на натпреварувачот што чита, а задачата е извшена кога 

натпреварувачот што ја примил пораката ќе ја врачи на контролорот кој стои 

непосредно до него. 

Пренесувањето на пораката со морзеова азбука се врши исклучиво со една батерија. За 

секој погрешен знак на патролата и се одземаат по 3 бода, а доколку има погрешно 

пренесено 8 или повеќе знаци тогаш патролата не добива бодови. Пог погрешно 

пренесен знак се подразбира вметнат знак, знак која е пропуштен или неточно пренесен 

знак. 
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Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 5 бодови. 

 

Задачи на карта 
Задачите на карта се математички задачи од областа на топографијата каде екипите 

патролно решаваат задачи за точно лоцирање на контролните точки на карта. 

Толеранција на грешка при решавање на задачите е 2мм за секоја од точките. Секоја од 

точките точно лоцирани се по 30 бодови. 

 

Пронајдени контролни точки во природа 
Секоја точно пронајдена точка во природа се бодува со 50 поени. Доколку патролата не 

пронајде контролор на КТ (намерно или ненамерно од страна на организаторот), 

должна е да направи скица на истата во радиус од 50м околу контролната точка во 

размер R=1:500 и со сите детали кои можат да бидат доказ дека патролата била на таа 

КТ. Таа скица се предава на натпреварувачката комисија. Доколку дојде до ваков случај, 

додатно скицата ќе биде бодувана согласно пропозициите за СКИЦА НА КТ. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Во овој дел спаѓаат сите активности поврзани со тимска работа и кои промовираат 

младински активизам. Тука може да спаѓаат полигони, изработка на материјали, 

пионерство. Секој одред има слобода при изборот на активности кои во координација 

со Сојузот на извидници на Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред 

почетокот на колото за изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со тимска 

работа носат 300 бодови. 

Младински активизам 
Младинскиот активизам претставува ангажман на младите во заедницата за 

организирање на социјални промени. Овој сегмент треба да се вклучи како дел од 

колото со активности кои ќе промовираат младински активизам. . Секој одред има 
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слобода при изборот на активности кои во координација со Сојузот на извидници на 

Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред почетокот на колото за 

изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со младински активизам носат 

300 бодови.  

Принципот на бодување на младинскиот активизам е следен: При реализирање на 

активноста, најдобрата екипа добива 300 поени, додека останатите екипи по 20 поени 

помалку од претходната, што значи најдобрите добиваат 300, вторите 280, третите 260 

итн. 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 250 

бодови. 
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2. Ориентација (традиционална ориентација) 
 

Целта на ова коло е да се задржи традиционалниот начин на извидништво со 

ориентација и топографија. Како дел од ова коло ќе бидат сите активности дел од 

традиционална ориентација и материјали за цртање за време на стазата. 

Традиционалната ориентација опфаќа ориентација со бусола и карта на непознат терен. 

Натпреварување со 5 контролни точки со должина на стаза не поголема од 15км и 

висинска разлика помеѓу две контролни точки не поголема од 500 метри. 

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 2 до 3 

денови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности кои ќе се 

реализираат на колото најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите 

материјали и цртежи кои ќе служат како пример за оценување. Врз база на добиените 

материјали, Сојузот на извидници на Македонија изготвува листи за бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: - 700 поени 

 Чворови – 80 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 150 поени 

 Цртеж на движење под азимут во природа – итинерер – 100 поени 

 Морзе и/или семафор – 120 поени 

 Извинички текст – 100 поени 

 Задачи на карта – 150 поени 

Додатни активности како дел од традиционалната ориентација кој можат да земат дел 

од натпреварувањето се (не сите, да се запази рамката од 2000 максимум поени):  

 Кроки – 150 поени 

 Скица на дел од помината патека – 150 поени 

 Профил на терен – 100 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 5 бодови. 

Максимално патролата може да освои 20 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 
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 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

50 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

20 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  20 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на 
правци на движење, темпо и временски услови  

20 бодови 

Податоци за изврешни задачи 20 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Цртеж на движење под азимут во природа 
Цртежот претставува искршена праволиниска патека на движење на патролата во 

природа помеѓу пет зададени КТ. Тој се изготвува во даден размер. Секоја КТ се 

означува со знаме и реден број. На цртежот се внесуваат растојанијата и азимутите 

помеѓу секоја КТ и се означува насоката на движење на патролата. Цртежот се 

изработува во една боја и доколку нема впишано размер тој не се оценува. Доколку 

Северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре како на топогравска карта.  
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Екипата може да биде бодувана најмногу 100 поени за цртежот на движење под 
азимут во природа 

За точност на растојанија 40 бодови 
За точност на агли и свртувања 40 бодови 
За графичка обработка и уредност  20 бодови 

 

Цртежот треба да се состои од 5 агли и 5 растојанија. За попрецизно оценување на 

првиот елемент од цртежот, поаѓаме ое од претпоставката дека точно растојание носи 

4 бодови за растојание. Комисијата за секој погрешен милиметар одзема по бод: 

- за грешка од 1 мм се добиваат 8 бода; 

- за грешка од 2 мм се добиваат 6 бода; 

- за грешка од 3 мм се добиваат 4 бода; 

- за грешка од 4 мм се добиваат 2 бода; 

- за грешка над 4 мм не се добиваат бодови; 

Ист е принципот на оценување и на вториот елемент но растојанијата се 

заменуваат со агли. За оценување на третиот дел НК ги дели цртжите во три групи: 

добри, средни и лоши и за секоја категорија дава одреден број на бодови, а максимално 

20 бода. Доколку има некој цртеж ист по квалитет со некој друг, тогаш НК може ако сака 

да им даде ист број бодови да се рангираат по слободно убедување со по еден бод 

разлика, но за тоа одлучува со концензус. 

 

Сигнализација 
Времето на исраќање на порака со “Морзеова азбука” е ограничена на 180 секунди, а 

за “Семафор” е ограничена на 90 секунди.  

Предвидено бодови за сигнализација се 120 бодови. Доколку домаќинот во колото 

одлучи да има морзеова азбука и семафор, поените ќе се поделат на двете активности, 

по 60 бодови на секоја. 

Патролата која во даденото време точно ќе ја пренесе пораката добива 120 бодови, 

односно 60 бодови доколку ги има двете активности. Доколку во тоа време не ја 

пренесе пораката не добива бодови. По два члена од патролата се поставуваат на 

оддалеченост минимум од 100м и се мери времето кај онаа двојка натпреварувачи кои 

ја примаат пораката. Времето за извршување на задачата почнува со добивање на 

пораката во рака на натпреварувачот што чита, а задачата е извшена кога 

натпреварувачот што ја примил пораката ќе ја врачи на контролорот кој стои 

непосредно до него. 

Пренесувањето на пораката со морзеова азбука се врши исклучиво со една батерија. За 

секој погрешен знак на патролата и се одземаат по 3 бода, а доколку има погрешно 

пренесено 8 или повеќе знаци тогаш патролата не добива бодови. Пог погрешно 

пренесен знак се подразбира вметнат знак, знак која е пропуштен или неточно пренесен 

знак. 
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Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 5 бодови. 

 

Задачи на карта 
Задачите на карта се математички задачи од областа на топографијата каде екипите 

патролно решаваат задачи за точно лоцирање на контролните точки на карта. 

Толеранција на грешка при решавање на задачите е 2мм за секоја од точките. Секоја од 

точките точно лоцирани се по 30 бодови. 

 

Пронајдени контролни точки во природа 
Секоја точно пронајдена точка во природа се бодува со 50 поени. Доколку патролата не 

пронајде контролор на КТ (намерно или ненамерно од страна на организаторот), 

должна е да направи скица на истата во радиус од 50м околу контролната точка во 

размер R=1:500 и со сите детали кои можат да бидат доказ дека патролата била на таа 

КТ. Таа скица се предава на натпреварувачката комисија. Доколку дојде до ваков случај, 

додатно скицата ќе биде бодувана согласно пропозициите за СКИЦА НА КТ. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Во овој дел спаѓаат сите активности поврзани со тимска работа и кои промовираат 

младински активизам. Тука може да спаѓаат полигони, изработка на материјали, 

пионерство. Секој одред има слобода при изборот на активности кои во координација 

со Сојузот на извидници на Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред 

почетокот на колото за изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со тимска 

работа носат 300 бодови. 

 



22 
 

Младински активизам 
Младинскиот активизам претставува ангажман на младите во заедницата за 

организирање на социјални промени. Овој сегмент треба да се вклучи како дел од 

колото со активности кои ќе промовираат младински активизам. . Секој одред има 

слобода при изборот на активности кои во координација со Сојузот на извидници на 

Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред почетокот на колото за 

изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со младински активизам носат 

300 бодови. 

Принципот на бодување на младинскиот активизам е следен: При реализирање на 

активноста, најдобрата екипа добива 300 поени, додека останатите екипи по 20 поени 

помалку од претходната, што значи најдобрите добиваат 300, вторите 280, третите 260 

итн. 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 150 

бодови. 

 

Кроки 
Кроки е детален и прецизен план на помал дел од земјиштето (во дијаметар од 60 до 

300 метри зависно од прегледноста на теренот) изработен во размер од R=1:300 до 

R=1:1000 со употреба на топогравски помагала (бусола, триаголници, агломери, 

пантлика, моливи, фломастери и друго). Се работи со најмалку 2 стојни точки, зависно 

од потребата, за да може да се нацрта конкретното земјиште, Сите објекити на теренот 

треба да се превизно ориентирани и цвртани во даден размер. Секој објект се вцртува 

без да се назначат неговите габарити и неговата оддалеченост од стојната точка затоа 

што кроки е детален цртеж и о него може многу лесно да се измери било која големина. 

Сите објекти на цртежот се сцртани со топоггравски знаци или сопствени ознаки и 

текстуално објаснети во легендата која може да биде и на опачината на листот. На 

опачината од листот уште треба да се даде текстуален опис на КТ. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за крокито 

За правилна ориентираност на објектите 15 бодови 
За точна размерност на објектите 15 бодови 
За правилен избор на стојни точки   10 бодови 
За објекти, водени токови, комуникации, површини  50 бодови 
За конфигурација на теренот 20 бодови 
За избор на топогравски и сопствени знаци во легендата како и 
текстуалниот опис 

20 бодови 

Естетика, графичка обработка и уредност 20 бодови 
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Скица на дел од помината патека 
Скицата на дел од патека се црта помеѓу три КТ зададени со задача во даден размер кој 

може да биде од 1:10.000 до 1:25.000. Патеката која се црта не треба да биде подолга 

од 10 километри. Скицата на патека ги содржи најкарактеристичните објекити, 

комуникации, површини, водени токови видливи од траекторијата на движење на 

екипата до 100 метри од двете страни. На цртежот треба да се назначат некои познати 

висини, имиња на одделни објекти, токови или комуникации, да се наведе насоката на 

движење на екипата како и насоките на одделни токови и патни правци. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за скицата на дел од 
помината патека 

За приближна точност на растојанијата и агли помеѓу КТ  15 бодови 
За точна размерност на објектите и ориентираност 15 бодови 
За правилен избор на стојни точки   10 бодови 
За објекти, водени токови, комуникации, површини  50 бодови 
За конфигурација на теренот 20 бодови 
За избор на топогравски и сопствени знаци во легендата како и 
текстуалниот опис 

20 бодови 

Естетика, графичка обработка и уредност 20 бодови 
 

Доколку цртежот не е нацртан според дадениот размер, истиот може да се бодува со 

најмногу 20 поени  . Доколку северот не е впишан се подразбира дека е вертикално 

нагоре како на топогравска карта. За невцртани висини, неназначена ЕКВ на цртежот за 

соодветна точка конфигурација на теренот не се добиваат бодови. 

 

Профил на терен 
Профил на теренот е цртеж на пресекот на теренот по замислена линија која би 

поврзувала две дадени точки со задача. Цртежот се изготвува во зададен висински и 

должински размер. Тој се работи така што се одредуваат точките на пресекот со сите 

изохипски кои ги сече и допира замислената линија. На крајот сите точки се поврзуваат 

редоследно со прави непрекинати линии или со крива повлечена со слободна рака. На 

цртежот се вцртуваат пресеци со објекти, комуникации, водени токови и тоа на посебна 

хоризонтална линија каде се внесуваат топографските знаци и посебни знаци чие 

толкување се дава во посебна легенда 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 100 поени профилот на терен 

Точност на надморската висина  80 бодови 
Графичка обработеност, уредност и естетика 20 бодови 
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3. Ориентацијата (запознај ја околината) 
 

Целта на ова коло е преку ориентација извидниците да се запонаат со околината во која 

се оддржува натпреварувањето. Организаторот на натпреварувањето со 

натпреварувачката комисија треба да осмислат активности  преку кои натпреварувачите 

ќе се запознаат со флората и фауната во пределот на оддржување на натпреварувањето. 

Преку 5 контролни точки екипите ќе го истражат пределот и ќе добиваат знаења кои ќе 

ги искористат при решавање на загатките и тестовите во другите активности. 

Преку изготвените цртежи, односно материјали, екипите ќе пишуваат извештај и ќе 

направат презентација на која ќе ги презентираат добиени знаења за околината. 

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 2 до 3 

денови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности кои ќе се 

реализираат на колото најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите 

материјали и цртежи кои ќе служат како пример за оценување. Врз база на добиените 

материјали, Сојузот на извидници на Македонија изготвува листи за бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 80 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 150 поени 

 Цртеж на движење под азимут во природа – итинерер – 100 поени 

 Морзе и/или семафор – 120 поени 

 Извинички тест - 100 поени 

 Задачи на карта – 150 поени 

Додатни активности кој можат да земат дел од натпреварувањето се: (може да се земе 

дел од додатните активности, но да се запази вкупниот максимален број на поени кој 

може да се освои за колото – 2000 поени) 

 Панорамска слика – 150 поени 

 Скица на дел од помината патека – 150 поени 

 Профил на терен – 100 поени 

 Скица на терен – 150 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 5 бодови. 
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Максимално патролата може да освои 20 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

50 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

20 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  20 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на правци на 
движење, темпо и временски услови  

20 бодови 

Податоци за изврешни задачи 20 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 
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Цртеж на движење под азимут во природа 
Цртежот претставува искршена праволиниска патека на движење на патролата во 

природа помеѓу пет зададени КТ. Тој се изготвува во даден размер. Секоја КТ се 

означува со знаме и реден број. На цртежот се внесуваат растојанијата и азимутите 

помеѓу секоја КТ и се означува насоката на движење на патролата. Цртежот се 

изработува во една боја и доколку нема впишано размер тој не се оценува. Доколку 

Северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре како на топогравска карта.  

Екипата може да биде бодувана најмногу 100 поени за цртежот на движење под 
азимут во природа 

За точност на растојанија 40 бодови 
За точност на агли и свртувања 40 бодови 
За графичка обработка и уредност  20 бодови 

 

Цртежот треба да се состои од 5 агли и 5 растојанија. За попрецизно оценување на 

првиот елемент од цртежот, поаѓаме ое од претпоставката дека точно растојание носи 

4 бодови за растојание. Комисијата за секој погрешен милиметар одзема по бод: 

- за грешка од 1 мм се добиваат 8 бода; 

- за грешка од 2 мм се добиваат 6 бода; 

- за грешка од 3 мм се добиваат 4 бода; 

- за грешка од 4 мм се добиваат 2 бода; 

- за грешка над 4 мм не се добиваат бодови; 

Ист е принципот на оценување и на вториот елемент но растојанијата се 

заменуваат со агли. За оценување на третиот дел НК ги дели цртжите во три групи: 

добри, средни и лоши и за секоја категорија дава одреден број на бодови, а максимално 

20 бода. Доколку има некој цртеж ист по квалитет со некој друг, тогаш НК може ако сака 

да им даде ист број бодови да се рангираат по слободно убедување со по еден бод 

разлика, но за тоа одлучува со концензус. 

 

Сигнализација 
Времето на исраќање на порака со “Морзеова азбука” е ограничена на 180 секунди, а 

за “Семафор” е ограничена на 90 секунди.  

Предвидено бодови за сигнализација се 120 бодови. Доколку домаќинот во колото 

одлучи да има морзеова азбука и семафор, поените ќе се поделат на двете активности, 

по 60 бодови на секоја. 

Патролата која во даденото време точно ќе ја пренесе пораката добива 120 бодови, 

односно 60 бодови доколку ги има двете активности. Доколку во тоа време не ја 

пренесе пораката не добива бодови. По два члена од патролата се поставуваат на 

оддалеченост минимум од 100м и се мери времето кај онаа двојка натпреварувачи кои 

ја примаат пораката. Времето за извршување на задачата почнува со добивање на 

пораката во рака на натпреварувачот што чита, а задачата е извшена кога 
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натпреварувачот што ја примил пораката ќе ја врачи на контролорот кој стои 

непосредно до него. 

Пренесувањето на пораката со морзеова азбука се врши исклучиво со една батерија. За 

секој погрешен знак на патролата и се одземаат по 3 бода, а доколку има погрешно 

пренесено 8 или повеќе знаци тогаш патролата не добива бодови. Пог погрешно 

пренесен знак се подразбира вметнат знак, знак која е пропуштен или неточно пренесен 

знак. 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 5 бодови. 

 

Задачи на карта 
Задачите на карта се математички задачи од областа на топографијата каде екипите 

патролно решаваат задачи за точно лоцирање на контролните точки на карта. 

Толеранција на грешка при решавање на задачите е 2мм за секоја од точките. Секоја од 

точките точно лоцирани се по 30 бодови. 

 

Пронајдени контролни точки во природа 
Секоја точно пронајдена точка во природа се бодува со 50 поени. Доколку патролата не 

пронајде контролор на КТ (намерно или ненамерно од страна на организаторот), 

должна е да направи скица на истата во радиус од 50м околу контролната точка во 

размер R=1:500 и со сите детали кои можат да бидат доказ дека патролата била на таа 

КТ. Таа скица се предава на натпреварувачката комисија. Доколку дојде до ваков случај, 

додатно скицата ќе биде бодувана согласно пропозициите за СКИЦА НА КТ. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 
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Тимската работа 
Во овој дел спаѓаат сите активности поврзани со тимска работа и кои промовираат 

младински активизам. Тука може да спаѓаат полигони, изработка на материјали, 

пионерство. Секој одред има слобода при изборот на активности кои во координација 

со Сојузот на извидници на Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред 

почетокот на колото за изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со тимска 

работа носат 300 бодови. 

 

Младински активизам 
Младинскиот активизам претставува ангажман на младите во заедницата за 

организирање на социјални промени. Овој сегмент треба да се вклучи како дел од 

колото со активности кои ќе промовираат младински активизам. . Секој одред има 

слобода при изборот на активности кои во координација со Сојузот на извидници на 

Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред почетокот на колото за 

изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со младински активизам носат 

300 бодови. 

Принципот на бодување на младинскиот активизам е следен: При реализирање на 

активноста, најдобрата екипа добива 300 поени, додека останатите екипи по 20 поени 

помалку од претходната, што значи најдобрите добиваат 300, вторите 280, третите 260 

итн. 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 150 

бодови. 

 

Скица на дел од помината патека 
Скицата на дел од патека се црта помеѓу три КТ зададени со задача во даден размер кој 

може да биде од 1:10.000 до 1:25.000. Патеката која се црта не треба да биде подолга 

од 10 километри. Скицата на патека ги содржи најкарактеристичните објекити, 

комуникации, површини, водени токови видливи од траекторијата на движење на 

екипата до 100 метри од двете страни. На цртежот треба да се назначат некои познати 

висини, имиња на одделни објекти, токови или комуникации, да се наведе насоката на 

движење на екипата како и насоките на одделни токови и патни правци. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за скицата на дел од 
помината патека 

За приближна точност на растојанијата и агли помеѓу КТ  15 бодови 
За точна размерност на објектите и ориентираност 15 бодови 
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За правилен избор на стојни точки   10 бодови 
За објекти, водени токови, комуникации, површини  50 бодови 
За конфигурација на теренот 20 бодови 
За избор на топогравски и сопствени знаци во легендата како и 
текстуалниот опис 

20 бодови 

Естетика, графичка обработка и уредност 20 бодови 
 

Без впишан размер или за непридржување на зададениот размер цртежот се бодува со 

најмногу 10 бода. Доколку северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре 

како на топогравска карта. За невцртани висини, неназначена ЕКВ на цртежот за 

соодветна точка конфигурација на теренот не се добиваат бодови. 

 

Профил на терен 
Профил на теренот е цртеж на пресекот на теренот по замислена линија која би 

поврзувала две дадени точки со задача. Цртежот се изготвува во зададен висински и 

должински размер. Тој се работи така што се одредуваат точките на пресекот со сите 

изохипски кои ги сече и допира замислената линија. На крајот сите точки се поврзуваат 

редоследно со прави непрекинати линии или со крива повлечена со слободна рака. На 

цртежот се вцртуваат пресеци со објекти, комуникации, водени токови и тоа на посебна 

хоризонтална линија каде се внесуваат топографските знаци и посебни знаци чие 

толкување се дава во посебна легенда 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 100 поени профилот на терен 

Точност на надморската висина  80 бодови 
Графичка обработеност, уредност и естетика 20 бодови 

  

Скица на терен 
Скицата на терен се црта во зададен размер и зададен радиус. Таа претставува 

едноставен и прегледен цртеѓ на теренот изработен во приближна размерност и 

ориентираност на објектите на теренот, со назначување на северот и со назначување на 

топографските елементи (големини, правци, далечини) и со употреба на бусола. 

Објектите вцртани треба да бидат впишани со точно измерените азимути и растојанија 

во однос на соодветната стојна точка. Скицата не мора да ги представи сите детали на 

теренот, напротив, таа со вцртување на најмаркантните објекти дава доволна претстава 

за дадениот терен. 

Материјалот се изготвува со избор на една стојна точка (препорачливо е тоа да биде 

контролната точка доколку е можно) од која може да се добие најпогодна прегледност 

на теренот. Цртежот се изготвува во радиус до 500 метри (зависно од видливоста на 

теренот) и во размер 1:500 до 1:2500.  

Екипата може да биде бодувана најмногу со 100 поени за скица на терен 

За приближна точност на и придржување кон зададен размер  10 бодови 
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За правилна ориентираност на објекти, комуникации, водени 
токови и површини 

10 бодови 

За точно внесени објекти, комуникации, водени токови и 
површини   

40 бодови 

За правилно претставена конфигурација на терен 20 бодови 
За естетика, уредност, графичка обработка, легенда 20 бодови 

 

Панорамска скица 
Панорамска скица е слика добиена како да сме го “фотографирале“ делот од 

теренот, што значи дека го цртаме тоа што го гледаме. Тоа треба да е едноставен, 

прегледен цртеж на одреден терен, изработен “од око“, со слободна рака и употреба 

на компас.  При панорамски цртеж ни се дадени лев и десен азимут (со агол не поголем 

од  90 степени).Тој се изработува од една стојна точка, од која натпреварувачот не смее 

да се помести. Од тука, со мерење со бусола се одредуваат ориентири (објекти, 

столбови, дрвја) кои ни се рабни азимути и цртаме се што гледаме измеѓу тие два 

азимута. Прво се внесуваат важните објкети (за кои е пожелно да се извадат азимутите, 

за поголема точност на скицата) и релјефот, а потоа и помалку важните објекти. На 

скицата треба да се впишат северот, точните азимути и наслов на материјалот. При 

оценувањето цртежот се споредува со еталон.  

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за панорамска слика 

За точност и придржување кон зададениот азимут (агол), правилна 
ориентација и оддалеченост на објектите, комуникациите и 
површините 

40 бодови 

За внесување на важните објекти, комуникации, водни површини 55 бодови 
За правилна конфигурација на теренот 25 бодови 
За внесување на легенда 20 бодови 
За графичка обработка, уредност и естетика 10 бодови 

 

Време за изработка на панорамската скица е 35 минути. За секоја минута 

закаснувње при изработка се одземаат 2 бода.  

Доколку нема придржување до зададените азимути или невцртување на 

повеќе од 50% од објектите, комуникациите, водените површини и сл. цртежот се 

бодува со 0 бодови. Истото важи и при неозначен север (или доколку тој отстапува 

повеќе од 15 степени), при невпишан наслов, легенда и зададени азимути. На скицата 

мора да е впишано името на екипата, одн. стартниот број.  
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4. Урбана ориентација (ориентација преку загонетки) 
 

Урбаната ориентација има за цел екипити со едноставна ориентација преку загонетки 

да се снајдат во урбана (градска) околина. Нетпреварот ќе се состои од 5 контролни 

точки кои ќе се наоѓаат со помош на загатки една по друга. На растојание од една до 

друга контролна точка, или самата контролна точка, ќе се поминува покрај обележја на 

градот, каде екипите преку натпревар ќе дознаат повеќе за местото каде што се 

оддржува.  

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 1 ден, 

не подолго од 8 часови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности кои ќе се 

реализираат на колото најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите 

материјали и цртежи кои ќе служат како пример за оценување. Врз база на добиените 

материјали, Сојузот на извидници на Македонија изготвува листи за бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 160 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 200 поени 

 Извинички тест – 200 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 10 бодови. 

Максимално патролата може да освои 40 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 
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Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

60 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

30 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  30 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на 
правци на движење, темпо и временски услови  

30 бодови 

Податоци за изврешни задачи 30 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 10 бодови. 

 

Пронајдени контролни точки во природа 
Секоја точно пронајдена точка во природа се бодува со 50 поени. Доколку патролата не 

пронајде контролор на КТ (намерно или ненамерно од страна на организаторот), 

должна е да направи скица на истата во радиус од 50м околу контролната точка во 

размер R=1:500 и со сите детали кои можат да бидат доказ дека патролата била на таа 

КТ. Таа скица се предава на натпреварувачката комисија. Доколку дојде до ваков случај, 

додатно скицата ќе биде бодувана согласно пропозициите за СКИЦА НА КТ. 
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Решени загонетки на КТ 
На старт и на секоја последователна КТ ќе се даваат загонетки кои ќе им помогнат на 

екипите да ја најдат следната КТ. Секоја од решените загонетки ќе се бодува со 50 поени. 

 

Задачи за реализација од старт до цел 
Во оваа група активности спаѓаат активности кои натпреварувачката комисија ќе им ги 

даде екипите со нивното тргнување и ќе треба да ги реализираат до цел каде што ги 

предаваат на натпреварувачката комисија. Тука може да спаѓаат пренесување порака, 

скриена порака, изработка на некоја алатка и друго). Пропозициите за секоја од 

активностите додатно ќе бидат објавени од страна на натпреварувачката комисија, во 

склоп со тематиката на натпреварувањето. Максисмум поени за оваа активност, екипата 

може да добие 300 поени. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Во овој дел спаѓаат сите активности поврзани со тимска работа и кои промовираат 

младински активизам. Тука може да спаѓаат полигони, изработка на материјали, 

пионерство. Секој одред има слобода при изборот на активности кои во координација 

со Сојузот на извидници на Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред 

почетокот на колото за изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со тимска 

работа носат 300 бодови. 

 

Младински активизам 
Младинскиот активизам претставува ангажман на младите во заедницата за 

организирање на социјални промени. Овој сегмент треба да се вклучи како дел од 

колото со активности кои ќе промовираат младински активизам. . Секој одред има 

слобода при изборот на активности кои во координација со Сојузот на извидници на 

Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред почетокот на колото за 

изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со младински активизам носат 

300 бодови. 

Принципот на бодување на младинскиот активизам е следен: При реализирање на 

активноста, најдобрата екипа добива 300 поени, додека останатите екипи по 20 поени 

помалку од претходната, што значи најдобрите добиваат 300, вторите 280, третите 260 

итн. 
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Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 150 

бодови. 
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5. Ноќна ориентација 
 

Целта на ова коло е преку ноќна ориентација екипите да ги тестираат своите 

орентациони способности во отежнати услови. Воедно преку самото натпреварување 

екипите ќе добијат познавање за заштита во планина и насоки за движење во такви 

услови. 

Како дел од натпреварувањето, ќе бидат 5 контролни точки кои ќе се наоѓаат делумно 

со загатки, делумно со помош на топографска карта. 

Организаторот во координација со натпреварувачката комисија дава тематика на 

натпреварувањето со што екипите би добиле реална слика за опасностите во природа 

во ноќни услови. 

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 2 до 3 

денови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности кои ќе се 

реализираат на колото најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите 

материјали и цртежи кои ќе служат како пример за оценување. Врз база на добиените 

материјали, Сојузот на извидници на Македонија изготвува листи за бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 80 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 150 поени 

 Цртеж на движење под азимут во природа – итинерер – 100 поени 

 Морзе и/или семафор – 120 поени 

 Извинички тест – 100 поени 

 Задачи на карта – 150 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 5 бодови. 

Максимално патролата може да освои 20 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 
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 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

50 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

20 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  20 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на 
правци на движење, темпо и временски услови  

20 бодови 

Податоци за изврешни задачи 20 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Цртеж на движење под азимут во природа 
Цртежот претставува искршена праволиниска патека на движење на патролата во 

природа помеѓу пет зададени КТ. Тој се изготвува во даден размер. Секоја КТ се 

означува со знаме и реден број. На цртежот се внесуваат растојанијата и азимутите 

помеѓу секоја КТ и се означува насоката на движење на патролата. Цртежот се 

изработува во една боја и доколку нема впишано размер тој не се оценува. Доколку 

Северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре како на топогравска карта.  



37 
 

Екипата може да биде бодувана најмногу 100 поени за цртежот на движење под 
азимут во природа 

За точност на растојанија 40 бодови 
За точност на агли и свртувања 40 бодови 
За графичка обработка и уредност  20 бодови 

 

Цртежот треба да се состои од 5 агли и 5 растојанија. За попрецизно оценување на 

првиот елемент од цртежот, поаѓаме ое од претпоставката дека точно растојание носи 

4 бодови за растојание. Комисијата за секој погрешен милиметар одзема по бод: 

- за грешка од 1 мм се добиваат 8 бода; 

- за грешка од 2 мм се добиваат 6 бода; 

- за грешка од 3 мм се добиваат 4 бода; 

- за грешка од 4 мм се добиваат 2 бода; 

- за грешка над 4 мм не се добиваат бодови; 

Ист е принципот на оценување и на вториот елемент но растојанијата се 

заменуваат со агли. За оценување на третиот дел НК ги дели цртжите во три групи: 

добри, средни и лоши и за секоја категорија дава одреден број на бодови, а максимално 

20 бода. Доколку има некој цртеж ист по квалитет со некој друг, тогаш НК може ако сака 

да им даде ист број бодови да се рангираат по слободно убедување со по еден бод 

разлика, но за тоа одлучува со концензус. 

 

Сигнализација 
Времето на исраќање на порака со “Морзеова азбука” е ограничена на 180 секунди, а 

за “Семафор” е ограничена на 90 секунди.  

Предвидено бодови за сигнализација се 120 бодови. Доколку домаќинот во колото 

одлучи да има морзеова азбука и семафор, поените ќе се поделат на двете активности, 

по 60 бодови на секоја. 

Патролата која во даденото време точно ќе ја пренесе пораката добива 120 бодови, 

односно 60 бодови доколку ги има двете активности. Доколку во тоа време не ја 

пренесе пораката не добива бодови. По два члена од патролата се поставуваат на 

оддалеченост минимум од 100м и се мери времето кај онаа двојка натпреварувачи кои 

ја примаат пораката. Времето за извршување на задачата почнува со добивање на 

пораката во рака на натпреварувачот што чита, а задачата е извшена кога 

натпреварувачот што ја примил пораката ќе ја врачи на контролорот кој стои 

непосредно до него. 

Пренесувањето на пораката со морзеова азбука се врши исклучиво со една батерија. За 

секој погрешен знак на патролата и се одземаат по 3 бода, а доколку има погрешно 

пренесено 8 или повеќе знаци тогаш патролата не добива бодови. Пог погрешно 
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пренесен знак се подразбира вметнат знак, знак која е пропуштен или неточно пренесен 

знак. 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 5 бодови. 

 

Задачи на карта 
Задачите на карта се математички задачи од областа на топографијата каде екипите 

патролно решаваат задачи за точно лоцирање на контролните точки на карта. 

Толеранција на грешка при решавање на задачите е 2мм за секоја од точките. Секоја од 

точките точно лоцирани се по 30 бодови. 

 

Пронајдени контролни точки во природа 
Секоја точно пронајдена точка во природа се бодува со 50 поени. Доколку патролата не 

пронајде контролор на КТ (намерно или ненамерно од страна на организаторот), 

должна е да направи скица на истата во радиус од 50м околу контролната точка во 

размер R=1:500 и со сите детали кои можат да бидат доказ дека патролата била на таа 

КТ. Таа скица се предава на натпреварувачката комисија. Доколку дојде до ваков случај, 

додатно скицата ќе биде бодувана согласно пропозициите за СКИЦА НА КТ. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Во овој дел спаѓаат сите активности поврзани со тимска работа и кои промовираат 

младински активизам. Тука може да спаѓаат полигони, изработка на материјали, 

пионерство. Секој одред има слобода при изборот на активности кои во координација 

со Сојузот на извидници на Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред 

почетокот на колото за изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со тимска 

работа носат 300 бодови. 
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Младински активизам 
Младинскиот активизам претставува ангажман на младите во заедницата за 

организирање на социјални промени. Овој сегмент треба да се вклучи како дел од 

колото со активности кои ќе промовираат младински активизам. . Секој одред има 

слобода при изборот на активности кои во координација со Сојузот на извидници на 

Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред почетокот на колото за 

изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со младински активизам носат 

300 бодови. 

Принципот на бодување на младинскиот активизам е следен: При реализирање на 

активноста, најдобрата екипа добива 300 поени, додека останатите екипи по 20 поени 

помалку од претходната, што значи најдобрите добиваат 300, вторите 280, третите 260 

итн. 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 250 

бодови. 

Слободните активности одговараат со тематиката на натпреварувањето, односно 

колото. 
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6. Едукативно коло (слободна тематика) 
 

Едукативното коло има за цел неформална едукација на младите преку натпревар. Во 

ова коло кое има слободна тематика екипите ќе се запознаат со предмети, теми и 

експерименти на тематиката која ќе ја одбере одредот домаќин. Натпреварот ќе се 

состои од контролни точки на кои екипите со однапред дадени инструкции (писмени 

или усни) ќе треба да изработат нешто или да реализираат експеримент, направат 

презентација итн. Едукативното коло може да биде од областа на физиката, хемијата, 

механиката итн.  

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 1 ден 

до 3 дена во зависност од концептот и времето потребно за реализирање на колото. 

Одредот домаќин треба да достави концепт до натпреварувачката комисија за 

тематиката на колото, а потоа и да достави листа од активности кои ќе се реализираат, 

најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите примери, макети и 

материјали кои ќе послужат за оценување. Врз база на добиените материјали, Сојузот 

на извидници на Македонија изготвува листи за бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 160 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 200 поени 

 Извинички тест – 200 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 10 бодови. 

Максимално патролата може да освои 40 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 



41 
 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

60 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

30 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  30 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на правци 
на движење, темпо и временски услови  

30 бодови 

Податоци за изврешни задачи 30 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 10 бодови. 

 

Решени загонетки на КТ 
На старт и на секоја последователна КТ ќе се даваат загонетки кои ќе им помогнат на 

екипите да ја најдат следната КТ. Секоја од решените загонетки ќе се бодува со 50 поени. 
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Задачи за реализација од старт до цел 
Во оваа група активности спаѓаат активности кои натпреварувачката комисија ќе им ги 

даде екипите со нивното тргнување и ќе треба да ги реализираат до цел каде што ги 

предаваат на натпреварувачката комисија. Тука може да спаѓаат пренесување порака, 

скриена порака, изработка на некоја алатка и друго). Пропозициите за секоја од 

активностите додатно ќе бидат објавени од страна на натпреварувачката комисија, во 

склоп со тематиката на натпреварувањето. Максисмум поени за оваа активност, екипата 

може да добие 300 поени. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Во овој дел спаѓаат сите активности поврзани со тимска работа и кои промовираат 

младински активизам. Тука може да спаѓаат полигони, изработка на материјали, 

пионерство. Секој одред има слобода при изборот на активности кои во координација 

со Сојузот на извидници на Македонија треба да ги достави најмалку 10 денови пред 

почетокот на колото за изработка на бодовната листа. Активностите поврзани со тимска 

работа носат 200 бодови. 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Бидејќи ова коло највеќе зависи од тематиката на натпреварот, листата на бодување не 

може во целост да се изготви и затоа во ова коло слободни активности износуваат 

највеќе поени. Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот 

на колото со цел да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните 

активности се 500 бодови. 
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7. Полигон на спретност 
 

Полигонот на спретност е коло кое има за цел да ги развие психофизичките способности 

на натпреварувачите. Натпреварот ќе се состои од еден голем полигон составен од 5 

помали (како 5 контролни точки) кои за да се премине од еден на друг полигон, екипите 

ќе треба да го преминат претходно. Полигоните ќе бидат составени од препреки, 

стапици, дупки кои екипите ќе треба да работат екипно за да ги преминат. Од првата до 

последната препрека, така нивото на тешкост ќе се зголемува.  

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 1 ден, 

не подолго од 8 часови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности, на кој детално 

ќе бидат објаснети секое од контролните точки, кои ќе се реализираат во колото, 

најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите материјали, цртежи и 

шеми кои ќе помогнат при бодувањето. Врз база на добиените материјали, Сојузот на 

извидници на Македонија изготвува листи за бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 160 поени 

 Извинички тест – 200 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 10 бодови. 

Максимално патролата може да освои 40 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 
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Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 10 бодови. 

 

Задачи за реализација од старт до цел 
Во оваа група активности спаѓаат активности кои натпреварувачката комисија ќе им ги 

даде екипите со нивното тргнување и ќе треба да ги реализираат до цел каде што ги 

предаваат на натпреварувачката комисија. Тука може да спаѓаат пренесување порака, 

скриена порака, изработка на некоја алатка и друго). Пропозициите за секоја од 

активностите додатно ќе бидат објавени од страна на натпреварувачката комисија, во 

склоп со тематиката на натпреварувањето. Максисмум поени за оваа активност, екипата 

може да добие 140 поени. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 200 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Како најважен дел од реализација на ова коло, тимската работа ќе биде пресудна. Во 

овој дел спаѓа големиот полигон, односно полигонот составен од 5 помали полигони 

(контролни точки) кои ќе се поминуваат. Секој од нив носи 100 поени или вкупно 500 

поени заедно. Ќе се оценува брзината и спретноста на натпреварувачите со тоа што ќе 

се мери времето за поминување и грешките што ќе ги направи секоја од екипите. Како 

меродавна спрема која ќе се оценуваат другите, ќе се земе најдобрата за тој полигон, 

па така најдобрата екипа би добила 100 поени, а другите помалце во зависност од 

брзината и грешките при реализација. 

Покрај бодувањето на брзината и спретноста, ќе се бодува и тимската работа, односно 

помошта на членовите во екипата едни спрема други. При реализација на полигонот ќе 

се бодува дали на членови во екипата им е поважно да стигнат они први, или да им 

помогнат на другите од екипата да ја завршат активноста со добро време. Поените кои 

се предвидени за ова се по 40 (по 10 поени за секој од членовите на екипата) на секој 

од полигоните, односно вкупно 200 поени. 
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Изработка на полигон 
По поминувањето на големиот полигон, екипите ќе треба да изработат свој полигон во 

рок од 30 минути во парцела која ќе им ја додели натпреварувачката комисија. 

Изработката на полигон опфаќа импровизација на полигон, составен од препреки, 

скокања, протнувања под јаже, со цел да им отежни на другите екипи нејзино 

поминување, но да биде реален за поминување (тестиран од нивна страна) во должина 

од 50м.  

Бодувањето се реализира во неколку сегменти и максимум поени кој можат да ги 

добијат се 200 поени: 

Функционалност на полигонот – 50 поени 

Брзина на поминување од страна на нивни член во екипата: 

Од 0 до 35 секунди, поени од функционалноста се множат х4 

Од 35 до 40 секунди, поените од функционалноста се множат х3 

Од 40 до 45 секунди, поените од функционалноста се множат х2 

Од 45 до 50 секунди, поените од функционалноста се множат х1 

Над 50 секунди, поените од функционалноста се множат х0 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 400 

бодови. 
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8. Прва помош 
 

Колото за прва помош има за цел екипите преку натпревар да ги тестираат своите 

познавања од првата помош и да се надоградат во областа од страна на стручни лица 

од Црвениот крст на Република Македонија и Сојузот на извидници на Македонија. 

Натпреварувањето во црвен крст ќе се состои од сценирана несреќа со минимум 5 места 

на повредени, каде екипата ќе треба да ја тестира својата снаодливост и знаење во 

првата помош за да асистира при незгода. 

Во ова коло, натпреварувачката комисија додатно ќе биде составен од двајца членови 

на Црвениот крст на Република Македонија.  

Покрај натпреварувачкиот дел, овој натпревар ќе има и едукативни сесии со што 

екипите ќе го надоградат своето знаење.  

Екипите се должни на колото од Прва помош да имаат прибор за Прва помош од 

колективна опрема. 

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 2 до 3 

денови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности кои ќе се 

реализираат на колото најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите 

материјали, презентации кои ќе служат како пример за оценување. Врз база на 

добиените материјали, Сојузот на извидници на Македонија изготвува листи за 

бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 160 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 200 поени 

 Извинички тест – 200 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 10 бодови. 

Максимално патролата може да освои 40 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 
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 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

60 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

30 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  30 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на правци 
на движење, темпо и временски услови  

30 бодови 

Податоци за изврешни задачи 30 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 10 бодови. 
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Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 140 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Tест прва помош 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача и носи 200 поени. 

 

Тимската работа 
Во овој дел екипите ќе бидат изложени на сценарио каде што ќе има 5 локации со 

повредени актери кои ќе треба да ги згрижат. Секоја од локациите ќе има по неколку 

повредени, во зависност од тешкоста и секоја од локациите ќе носи по 100 поени, 

односно вкупно 500 поени. Бодувањето ќе биде од страна на стручни лица на Црвениот 

Крст спрема пропозиции на државниот натпревар во прва помош и заштита. 

 

Вонредно сценирана ситуација 
На овој начин во текот на натпреваувањето, екипите вонредно ќе бидат оценети за 

снаоѓање во стресна ситуација каде што ќе има еден повреден и ќе треба да му 

асистираат на лице место со материјалите кои се во нивна близина. Максимум поени 

кој можат да добијат од оваа активност се 100 поени. 

 

Лидерство и комуникација 
Во текот на целиот натпревар ќе биде бодувано лидерството и комуникацијата на 

учесниците од страна на натпреварувачката комисија. Под добро лидерство се 

подразбира координација на останатите членови на екипата со цел извршување на 

задачата на највисоко ниво. Максимум поени кој може да ги добие водачот е 100 поени. 

 

Кампања за важноста на првата помош 
Кампањата за важност опфаќа презентација или видео презентација на секоја екипа 

засебно која во текот на трите денови од колото ќе изработи мини кампања со цел за 

подигање на свеста на луѓето за важноста на првата помош и заштита. Поени кој се 

добиваат од кампањата се 200 и тоа, 100 поени за пораката која ја пренесува и 100 

поени за дизајнот на видеото, плакатот, флаерот и др. 
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Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 200 

бодови. 
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9. Преживување 
 

Целта на колото под тематски наслов Преживување – “Бивак” има за цел симулирање 

на реална ситуација за преноќување во природа со користење приодни ресурси за 

изградба на тродневен престој во дивина. Секоја екипа има за цел самостојно да го 

изгради своето преноќувалиште. 

Во ова коло, натпреварувачката комисија додатно ќе биде составен од најмалце еден 

член на Армијата на Република Македонија. 

Покрај натпреварувачкиот дел, овој натпревар ќе има и едукативни сесии со што 

екипите ќе го надоградат своето знаење.  

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 3 

денови. 

Натпреварувачката комисија има за цел да достави листа од активности кои ќе се 

реализираат на колото најдоцна 5 дена пред почетокот на натпреварот, заедно со сите 

материјали, презентации кои ќе служат како пример за оценување. Врз база на 

добиените материјали, Сојузот на извидници на Македонија изготвува листи за 

бодување.  

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 160 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 200 поени 

 Извинички тест – 200 поени 

 

Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 10 бодови. 

Максимално патролата може да освои 40 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 
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*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

60 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

30 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  30 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на правци на 
движење, темпо и временски услови  

30 бодови 

Податоци за изврешни задачи 30 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 10 бодови. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 
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натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 140 поени согласно 

нејзината намена. 

 

Тимската работа 
Како и секое од колата, тимската работа ќе има важен дел во ова коло. Воедно, екипите 

ќе треба да работат заедно во креирање на живеалиште. Ќе треба да си ги поделат 

обврските со една заедничка цел. Во текот на натпреварувањето, екипите ќе бидат 

набљудувани од натпреварувачката комисија и ќе им биде асистирано доколку е 

потребно. Тимската работа нема директно да биде оценувана, но ќе биде важна за 

реализација на другите активности. 

 

Вонредно сценирана ситуација 
На овој начин во текот на натпреваувањето, екипите вонредно ќе бидат оценети за 

снаоѓање во стресна ситуација каде што ќе има еден повреден и ќе треба да му 

асистираат на лице место со материјалите кои се во нивна близина. Максимум поени 

кој можат да добијат од оваа активност се 150 бодови. 

 

Изградба на преноќувалиште 
Изградбата на преноќувалиштето ќе биде делумно со шаторски крила и со прирачен 

материјал кој машински не е обработен. Него го сочинува објект за ноќевање на 

патролата кој може да биде колиба или налик шатор. Внатрешното уредување на 

објектот подразбира изработка на кревети за цела патрола, легло за сите членови на 

патролата како и изработка на патенти. 

Натпреварувачката комисија го одредува местото каде што патролите го подигаат 

бивакот. Во текот на натпреварувањето, ќе има и вонредно преместување на локацијата 

со хајк од 10км, на кој екипите ќе треба да одговорат со дигање на уште едно 

живеалиште кое ќе биде оценувано. Со првото живеалиште секоја од екипите може да 

освои 450 бодови, а на привременото живеалиште  150 бодови. 

  

Правилно подигање на објектот за ноќевање 140 бодови 
Огниште и осветленост на кампот 50 бодови 
Избор на локација за објектот за ноќевање 40 бодови 
Внатрешно уредување 130 бодови 
Уредување на околината со патенти 90 бодови 

 

 

Селекција и подготовка на храна 
Во текот на колото, на екипити ќе им биде давано одредена количина на храна која во 

комбинација со останати работи од природата, ќе треба да спремат по 2 оброци дневно, 
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и истите ќе бидат бодувани за два денови од натпреварувањето со максимум 300 

бодови, односно 75 по оброк 

  

За квалитетна подготовка на храната 50 бодови 
За хигијената на оброкот и околината на бивакот 25 бодови 

 

 

Правилник за преживување во природа 
Правилникот за преживување во природа ќе биде дел од кампањата на Сојузот на 

извидници на Македонија за заштита и сигурност во природа и опфаќа презентација 

или видео презентација на секоја екипа засебно која во текот на трите денови од 

колото, со што ќе изработат мини правилник со цел за подигање на свеста на луѓето за 

движењето во природа и престој во неа. Поени кој се добиваат од кампањата се 200 и 

тоа, 100 поени за пораката која ја пренесува и 50 поени за дизајнот на видеото, 

плакатот, флаерот и др. 

 

Слободни активности 
Во слободни активности спаѓаат активности кои не се дел од пропозициите, а одредот 

домаќин ги предложува до Сојузот на извидници на Македонија како дел од колото. 

Активностите треба одредот да ги предложи 10 денови пред почетокот на колото со цел 

да се изготви бодовната листа. Максимум поени дел од слободните активности се 100 

бодови. 
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10. Државен извиднички орентационен натпревар 
 

Државниот извиднички орентационен натпревар или ДИОН скратено, има за цел 

оценување на извидниците за нивните знаења и вештини во областа на 

традиционалното извидничко орентационо натпреварување кое ќе соддржи и по дел 

од другите сегменти на колата како што се: прва помош, преживување, полигон на 

спретност, ноќна ориентација и друго. 

Во ова коло, натпреварувачката комисија ќе биде во поголем состав и тоа двајца 

преставници од бирото и канцеларијата на сојузот на извидници на Македонија, двајца 

членови од натпреварувачките комисии од претходните кола и еден член од одредот 

домаќин. 

Организаторот е должен да реализира натпреварување на екипите во траење од 

минимум 3 денови. 

Државниот извиднички орентационен натпревар ќе биде организиран и реализиран 

према пропозициите целосно опишани во документот. Додатно ќе бидат опишани сите 

активности и начини на бодување на натпреварувањето. Максимум бодови кој може да 

ги освои секоја од екипите е 5.000 бодови 

Задолжителни активности како дел од овие кола се: 

 Чворови – 160 поени 

 Извештај на дел од помината патека – 200 поени 

 Цртеж на движење под азимут во природа – итинерер – 100 поени 

 Морзе – 120 поени 

 Семафор – 120 поени 

 Извинички тест - 200 поени 

 Задачи на карта – 350 поени 

 Најдени контролни точки во природа – 840 + 3х120 другиот ден = 1200 

 Панорамска слика – 150 поени 

 Скица на дел од помината патека – 300 поени 

 Профил на терен – 200 поени 

 Скица на терен – 200 поени 

 Кроки – 300 поени 

 Бивак (подигање на привремено живеалиште) – 450 поени 

 Подготовка на храна – 100 поени 

 Прва помош и заштита практично – 150 поени 

 Прва помош и заштита тест – 150 поени 

 Тест од областа на едукативното коло – 200 поени 

 Полигон на спретност – 250 поени 

 Предзадача – 100 поени 
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Чворови 
Патролата е построена на стартната линија каде секој натпреварувач извлекува кој чвор 

(мртов, амбулантен, лисици, скратувалка) ќе треба да го заврзе и одврзе на одредена 

локација. 

Ниена локација не смее да биде оддалечена повеќе од 20 метри од стартната линија. За 

правилно врзување и одврзување на зададените јазли секој член освојува по 5 бодови. 

Максимално патролата може да освои 40 бодови за правилно врзаните и одврзаните 

јазли. Вкупно освоените бодови потоа се множат со: 

 4 доколку вкупното време за извршување на задачата е до 30 секунди. 

 3 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 31 до 40 секунди. 

 2 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 41 до 50 секунди. 

 1 доколку вкупното време за извршување на задачата е од 51 до 60 секунди. 

 0 доколку вкупното време за извршување на задачата е 61 секунда и повеќе. 

*под време на извршување на задачата се подразбира време потребно за врзување и 

одврзување, заедно, со пауза и стопирано време измеѓу врзувањето и одврзувањето. 

 

Извештај на дел од помината патека 
Извештајот на дел од помината патека има за цел да и помогне во во брзо движење по 

истата патека на некоја друга патрола. Овој материјал е препорачливо да се изготвува 

на населени места или места исполнети со живописна природа со што акцент се става 

на самата патека и објектите покрај неа, како и податоците за питка вода, храна, 

засолништа од нереме и друго. Од посебно значење се описите на површините на кои 

се наидува како и описите на контролните точки низ кој се поминува додека трае 

извештајот. 

Во извештајот треба посебен акцент да се посвети на описот на поставените задачи пред 

патролата како и описот на начинот на реализација на истите. Во извештајот можат да 

се внесат и останатите податоци значајни при оценувањето како што се темпо на 

движење на патролата, временските услови, некој објективни тешкотии за време на 

движењето на патролата како и описи за можните искористувања на одделни 

површини. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени за извештај на дел од 
помината патека и тоа за: 

Податоци на објектите за тој дел од патеката, пошуменоста, 
рељефот, водени токови, површини 

60 бодови 

Податоци за засолништа од дождови или невреме како и 
пребивалишта и ноќевалишта 

30 бодови 

Податоци за питка вода и исхрана  30 бодови 
Податоци за описи на Контролната точка како и за опис на правци 
на движење, темпо и временски услови  

10 бодови 
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Податоци за изврешни задачи 10 бодови 
Уредност (читкост, ракопис, среденост на текст, членство на 
патрола) 

20 бодови 

 

Цртеж на движење под азимут во природа 
Цртежот претставува искршена праволиниска патека на движење на патролата во 

природа помеѓу пет зададени КТ. Тој се изготвува во даден размер. Секоја КТ се 

означува со знаме и реден број. На цртежот се внесуваат растојанијата и азимутите 

помеѓу секоја КТ и се означува насоката на движење на патролата. Цртежот се 

изработува во една боја и доколку нема впишано размер тој не се оценува. Доколку 

Северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре како на топогравска карта.  

Екипата може да биде бодувана најмногу 100 поени за цртежот на движење под 
азимут во природа 

За точност на растојанија 40 бодови 
За точност на агли и свртувања 40 бодови 
За графичка обработка и уредност  20 бодови 

 

Цртежот треба да се состои од 5 агли и 5 растојанија. За попрецизно оценување на 

првиот елемент од цртежот, поаѓаме ое од претпоставката дека точно растојание носи 

4 бодови за растојание. Комисијата за секој погрешен милиметар одзема по бод: 

- за грешка од 1 мм се добиваат 8 бода; 

- за грешка од 2 мм се добиваат 6 бода; 

- за грешка од 3 мм се добиваат 4 бода; 

- за грешка од 4 мм се добиваат 2 бода; 

- за грешка над 4 мм не се добиваат бодови; 

Ист е принципот на оценување и на вториот елемент но растојанијата се 

заменуваат со агли. За оценување на третиот дел НК ги дели цртжите во три групи: 

добри, средни и лоши и за секоја категорија дава одреден број на бодови, а максимално 

20 бода. Доколку има некој цртеж ист по квалитет со некој друг, тогаш НК може ако сака 

да им даде ист број бодови да се рангираат по слободно убедување со по еден бод 

разлика, но за тоа одлучува со концензус. 

 

Сигнализација 
Времето на исраќање на порака со “Морзеова азбука” е ограничена на 180 секунди, а 

за “Семафор” е ограничена на 90 секунди.  

Предвидено бодови за сигнализација се по 120 бодови за морзе и 120 бодови за 

семафор.  

Патролата која во даденото време точно ќе ја пренесе пораката добива 120 бодови. 

Доколку во тоа време не ја пренесе пораката не добива бодови. По два члена од 
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патролата се поставуваат на оддалеченост минимум од 100м и се мери времето кај онаа 

двојка натпреварувачи кои ја примаат пораката. Времето за извршување на задачата 

почнува со добивање на пораката во рака на натпреварувачот што чита, а задачата е 

извшена кога натпреварувачот што ја примил пораката ќе ја врачи на контролорот кој 

стои непосредно до него. 

Пренесувањето на пораката со морзеова азбука се врши исклучиво со една батерија. За 

секој погрешен знак на патролата и се одземаат по 3 бода, а доколку има погрешно 

пренесено 8 или повеќе знаци тогаш патролата не добива бодови. Пог погрешно 

пренесен знак се подразбира вметнат знак, знак која е пропуштен или неточно пренесен 

знак. 

 

Извиднички тест 
Тестот се состои од 20 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача. 

За секое точно одговорено прашање се добиваат 10 бодови. 

 

Задачи на карта 
Задачите на карта се математички задачи од областа на топографијата каде екипите 

патролно решаваат задачи за точно лоцирање на контролните точки на карта. 

Толеранција на грешка при решавање на задачите е 2мм за секоја од точките. Секоја од 

точките точно лоцирани се по 35 бодови. 

 

Пронајдени контролни точки во природа 
Секоја точно пронајдена точка во природа се бодува со 120 поени. Доколку патролата 

не пронајде контролор на КТ (намерно или ненамерно од страна на организаторот), 

должна е да направи скица на истата во радиус од 50м околу контролната точка во 

размер R=1:500 и со сите детали кои можат да бидат доказ дека патролата била на таа 

КТ. Таа скица се предава на натпреварувачката комисија. Доколку дојде до ваков случај, 

додатно скицата ќе биде бодувана согласно пропозициите за СКИЦА НА КТ. 

 

Панорамска скица 
Панорамска скица е слика добиена како да сме го “фотографирале“ делот од теренот, 

што значи дека го цртаме тоа што го гледаме. Тоа треба да е едноставен, прегледен 

цртеж на одреден терен, изработен “од око“, со слободна рака и употреба на компас.  

При панорамски цртеж ни се дадени лев и десен азимут (со агол не поголем од  90 

степени).Тој се изработува од една стојна точка, од која натпреварувачот не смее да се 

помести. Од тука, со мерење со бусола се одредуваат ориентири (објекти, столбови, 
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дрвја) кои ни се рабни азимути и цртаме се што гледаме измеѓу тие два азимута. Прво 

се внесуваат важните објкети (за кои е пожелно да се извадат азимутите, за поголема 

точност на скицата) и релјефот, а потоа и помалку важните објекти. На скицата треба да 

се впишат северот, точните азимути и наслов на материјалот. При оценувањето цртежот 

се споредува со еталон.  

Екипата може да биде бодувана најмногу со 150 поени за панорамска слика 

За точност и придржување кон зададениот азимут (агол), правилна 
ориентација и оддалеченост на објектите, комуникациите и 
површините 

40 бодови 

За внесување на важните објекти, комуникации, водни површини 55 бодови 
За правилна конфигурација на теренот 25 бодови 
За внесување на легенда 20 бодови 
За графичка обработка, уредност и естетика 10 бодови 

 

Време за изработка на панорамската скица е 35 минути. За секоја минута 

закаснувње при изработка се одземаат 2 бода.  

Доколку нема придржување до зададените азимути или невцртување на 

повеќе од 50% од објектите, комуникациите, водените површини и сл. цртежот се 

бодува со 0 бодови. Истото важи и при неозначен север (или доколку тој отстапува 

повеќе од 15 степени), при невпишан наслов, легенда и зададени азимути. На скицата 

мора да е впишано името на екипата, одн. стартниот број.  

 

Скица на дел од помината патека 
Скицата на дел од патека се црта помеѓу три КТ зададени со задача во даден размер кој 

може да биде од 1:10.000 до 1:25.000. Патеката која се црта не треба да биде подолга 

од 10 километри. Скицата на патека ги содржи најкарактеристичните објекити, 

комуникации, површини, водени токови видливи од траекторијата на движење на 

екипата до 100 метри од двете страни. На цртежот треба да се назначат некои познати 

висини, имиња на одделни објекти, токови или комуникации, да се наведе насоката на 

движење на екипата како и насоките на одделни токови и патни правци. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 300 поени за скицата на дел од 
помината патека 

За приближна точност на растојанијата и агли помеѓу КТ  30 бодови 
За точна размерност на објектите и ориентираност 30 бодови 
За правилен избор на стојни точки   20 бодови 
За објекти, водени токови, комуникации, површини  100 бодови 
За конфигурација на теренот 40 бодови 
За избор на топогравски и сопствени знаци во легендата како и 
текстуалниот опис 

40 бодови 

Естетика, графичка обработка и уредност 40 бодови 
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Без впишан размер или за непридржување на зададениот размер цртежот се бодува со 

најмногу 10 бода. Доколку северот не е впишан се подразбира дека е вертикално нагоре 

како на топогравска карта. За невцртани висини, неназначена ЕКВ на цртежот за 

соодветна точка конфигурација на теренот не се добиваат бодови. 

 

Профил на терен 
Профил на теренот е цртеж на пресекот на теренот по замислена линија која би 

поврзувала две дадени точки со задача. Цртежот се изготвува во зададен висински и 

должински размер. Тој се работи така што се одредуваат точките на пресекот со сите 

изохипски кои ги сече и допира замислената линија. На крајот сите точки се поврзуваат 

редоследно со прави непрекинати линии или со крива повлечена со слободна рака. На 

цртежот се вцртуваат пресеци со објекти, комуникации, водени токови и тоа на посебна 

хоризонтална линија каде се внесуваат топографските знаци и посебни знаци чие 

толкување се дава во посебна легенда 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени профилот на терен 

Точност на надморската висина  170 бодови 
Графичка обработеност, уредност и естетика 30 бодови 

  

Скица на терен 
Скицата на терен се црта во зададен размер и зададен радиус. Таа претставува 

едноставен и прегледен цртеѓ на теренот изработен во приближна размерност и 

ориентираност на објектите на теренот, со назначување на северот и со назначување на 

топографските елементи (големини, правци, далечини) и со употреба на бусола. 

Објектите вцртани треба да бидат впишани со точно измерените азимути и растојанија 

во однос на соодветната стојна точка. Скицата не мора да ги представи сите детали на 

теренот, напротив, таа со вцртување на најмаркантните објекти дава доволна претстава 

за дадениот терен. 

Материјалот се изготвува со избор на една стојна точка (препорачливо е тоа да биде 

контролната точка доколку е можно) од која може да се добие најпогодна прегледност 

на теренот. Цртежот се изготвува во радиус до 500 метри (зависно од видливоста на 

теренот) и во размер 1:500 до 1:2500.  

Екипата може да биде бодувана најмногу со 200 поени за скица на терен 

За приближна точност на и придржување кон зададен размер  20 бодови 
За правилна ориентираност на објекти, комуникации, водени токови 
и површини 

20 бодови 

За точно внесени објекти, комуникации, водени токови и површини   80 бодови 
За правилно претставена конфигурација на терен 50 бодови 
За естетика, уредност, графичка обработка, легенда 30 бодови 
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Кроки 
Кроки е детален и прецизен план на помал дел од земјиштето (во дијаметар од 60 до 

300 метри зависно од прегледноста на теренот) изработен во размер од R=1:300 до 

R=1:1000 со употреба на топогравски помагала (бусола, триаголници, агломери, 

пантлика, моливи, фломастери и друго). Се работи со најмалку 2 стојни точки, зависно 

од потребата, за да може да се нацрта конкретното земјиште, Сите објекити на теренот 

треба да се превизно ориентирани и цвртани во даден размер. Секој објект се вцртува 

без да се назначат неговите габарити и неговата оддалеченост од стојната точка затоа 

што кроки е детален цртеж и о него може многу лесно да се измери било која големина. 

Сите објекти на цртежот се сцртани со топоггравски знаци или сопствени ознаки и 

текстуално објаснети во легендата која може да биде и на опачината на листот. На 

опачината од листот уште треба да се даде текстуален опис на КТ. 

Екипата може да биде бодувана најмногу со 300 поени за крокито 

За правилна ориентираност на објектите 30 бодови 
За точна размерност на објектите 30 бодови 
За правилен избор на стојни точки   20 бодови 
За објекти, водени токови, комуникации, површини  100 бодови 
За конфигурација на теренот 40 бодови 
За избор на топогравски и сопствени знаци во легендата како и 
текстуалниот опис 

40 бодови 

Естетика, графичка обработка и уредност 40 бодови 
 

Изградба на преноќувалиште 
Изградбата на преноќувалиштето ќе биде делумно со шаторски крила и со прирачен 

материјал кој машински не е обработен. Него го сочинува објект за ноќевање на 

патролата кој може да биде колиба или налик шатор. Внатрешното уредување на 

објектот подразбира изработка на кревети за цела патрола, легло за сите членови на 

патролата како и изработка на патенти. 

Натпреварувачката комисија го одредува местото каде што патролите го подигаат 

бивакот. Со живеалиште секоја од екипите може да освои 450 бодови додатно за 

храната плус. 

  

Правилно подигање на објектот за ноќевање 140 бодови 
Огниште и осветленост на кампот 50 бодови 
Избор на локација за објектот за ноќевање 40 бодови 
Внатрешно уредување 130 бодови 
Уредување на околината со патенти 90 бодови 

 

Селекција и подготовка на храна 
На екипити ќе им биде давано одредена количина на храна која во комбинација со 

останати работи од природата, ќе треба да спремат оброк кој ќе биде оценет најмногу 

со 100 бодови и тоа: 
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За квалитетна подготовка на храната 80 бодови 
За хигијената на оброкот и околината на бивакот 20 бодови 

 

Tест прва помош 
Тестот се состои од 15 прашања зададени во писмена форма. Времето за решавање на 

тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или натпреварувачката комисија 

го одзема тестот од патролата и го оценува она што е изработено во зададениот рок. 

Решавањето на тестот е колективна задача и носи 150 поени. 

 

Прва помош практично 
Под оваа активност се подразбира практична примена на првата помош каде што ќе има 

исценирано 12 повреди и по случаен избор на екипите ќе им се даде по 3 повреди да ги 

санираат и истите ќе бидат оценети со 50 бодови за секоја, со што максимум би добиле 

150 бодови. Бодувањето на оваа активност е од страна на стручно лице од Црвениот 

Крст на Република Македонија. 

 

Тест од областа на едукативното коло 
Прашањето за оваа област највеќе зависи од темата на едукативното коло. Доколку 

домаќинот на извидничкото едукативно коло се одлучи за тема хемија, истата таа тема 

ќе околу која ќе се креираат 20 прашања од кое секое од нив би носело по 10 бодови. 

Времето за решавање на тестот е 20 минути. По истекот на времето контролорот или 

натпреварувачката комисија го одзема тестот од патролата и го оценува она што е 

изработено во зададениот рок.  

 

Полигон на спретност  
Полигонот на спретност ќе биде полигон со препреки, не подолг од 250 метри. Истиот 

ќе се бодува спрема најдоброто време на една од екипите која би освоила 250 бодови 

и сите друго пласирани би добиле поени еквивалентни на бројот на екипи што 

учествуваат. 

 

Предзадача 
Предзачата треба да биде во согласност со тематиката на колото. Предзадачата треба 

да биде алатка која ќе им помогне или ќе им биде корисна на екипите во текот на 

натпреварувањето. Истата таа предзадача ќе биде бодувана со 100 поени согласно 

нејзината намена. 


