
   

 

 

RAZPIS 64. DRŽAVNEGA MNOGOBOJA ZTS 

Komisija za program za mlade v ZTS in soorganizator Društvo tabornikov veseli veter Murska Sobota vabita na 
64. državni mnogoboj za murne, MČ, GG, PP, RR in grče v Domanjševce. 

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA 

Državni mnogoboj bo potekal od petka, 15. 6. 2018, do nedelje, 17. 6. 2018. Nastanitev in zbor ekip bo v 
Domanjševcih 88 (koordinate: 46.778307, 16.286449). 

Tekmovanje bo potekalo v soboto, 16. 6. 2018. Kljub temu pa bomo organizatorji zagotovili prostor za 
prenočišča in pester program za ekipe, ki se bodo odločile priti že v petek in oditi v nedeljo, kar je potrebno 
navesti ob prijavi. 

ČASOVNI RAZPORED TEKMOVANJA 

 Sobota:           
o prijava ekip od 700 do 800 
o zbor in pričetek tekmovanja ob 800 
o predviden zaključek tekmovanja ob 2000 

 Nedelja:       
o razglasitev rezultatov ob 1100 

DOSTOP DO DOMANJŠEVCEV  

 PETEK: 
o Odhod vlaka iz Ljubljane proti Hodošu: 1520, 1648 in 1725 

 SOBOTA: 
o Javnega prevoza, ki bi vas pravočasno pripeljal na mnogoboj, ni. 

 NEDELJA: 
o Odhod vlaka iz Hodoša proti Ljubljani: 1315  

Od železniške postaje na Hodošu do prostora mnogoboja bo organiziran prevoz. Če boste prispeli z vlakom in 
koristili organiziran prevoz je to potrebno obvezno navesti ob prijavi. 

NAMESTITEV IN PREHRANA 

Prenočevanje bo organizirano v šotorih, ki jih morajo ekipe prinesti s seboj. Poleg šotorov morajo udeleženci 
prinesti s seboj spalne vreče, ležišča, jedilni pribor, menažko, čutaro in drugo opremo, ki jo potrebujejo za 
bivanje v naravi, ter potrebno opremo za tekmovanje, kot piše v veljavnih tekmovalnih pravilih. V petek 
organizator ne bo zagotavljal prehrane, zato morajo udeleženci za večerjo poskrbeti sami. 

Ekipe, ki tekmujejo v kategoriji GG, PP, RR in Grče, morajo s seboj prinesti tudi kotliček. Pozorni bodite tudi na 
vse stvari, ki jih morajo tekmovalci po tekmovalnih pravilih imeti s seboj na tekmovanju. 

TEKMOVALCI IN TEKMOVALNE SKUPINE 

 Murni – starost 6 let in manj; (rojeni 2012 in kasneje)  
 I. tekmovalna skupina - medvedki in čebelice, starost 7 let; (rojeni 2011) 
 II. tekmovalna skupina - medvedki in čebelice, starost 8 let; (rojeni 2010) 
 III. tekmovalna skupina - medvedki in čebelice, starost 9 let; (rojeni 2009) 
 IV. tekmovalna skupina - medvedki in čebelice, starost 10 let; (rojeni 2008) 



   

 

 V. tekmovalna skupina - gozdovniki, in gozdovnice, starost 11 in 12 let; (rojeni 2007 in 2006) 
 VI. tekmovalna skupina - gozdovniki in gozdovnice, starost 13 - 15 let (rojeni 2005, 2004, 2003) 
 VII. tekmovalna skupina - popotniki in popotnice, starost 16 - 20 let; (rojeni 2002 - 1998) 
 VIII. tekmovalna skupina – raziskovalke in raziskovalci, grče, starost 21 let in več; (rojeni pred 1997) 

TEKMOVALNA PRAVILA  

Letošnji državni mnogoboj bo potekal po pravilih: verzija 02 (6. 6. 2016) z dodanimi pravili za PP, RR in GRČE 
(10. 5. 2017). Ta so objavljena v taborniški knjižnici na spletni in dostopnja na Pravila tekmovanja državni 
mnogoboj ter poslana vsem rodovom skupaj s tem razpisom. 

POGOJI ZA UDELEŽBO 

Tekmovalci morajo imeti s seboj veljavno taborniško izkaznico za leto 2018, kartico zdravstvenega zavarovanja 
in osebni dokument. Rodovi morajo poskrbeti za odgovorno in usposobljeno vodstvo ekip. 

ŠTARTNINA IN PRIJAVE 

Štartnina na udeleženca, ne glede na starost in trajanja udeležbe, znaša: 

 15 € na udeleženca (prijava in plačilo do vključno 1. 6. 2018) 
 18 € na udeleženca (prijava in plačilo do vključno 10. 6. 2018) 

Rodovi naj štartnino za ekipe nakažejo na račun ZTS SI65 0201 0001 4142 372 na sklic 00 1604 + davčna 
številka rodu. 

V štartnino so vključeni stroški prehrane za udeležence (zajtrk, kosilo, večerja v soboto in zajtrk v nedeljo), 
našitek akcije in organizacija mnogoboja. Spremljevalci in vodniki, ki so pripravljeni sodelovati na mnogoboju 
kot sodniki, naj se prijavijo kot sodniki, saj je v tem primeru zanje udeležba brezplačna. Opozarjamo vas, da s 
prijavami pohitite, saj je potrebno število sodnikov omejeno. 

Za vse sodnike organiziramo sodniški seminar. 

Odjave so možne:  

 do vključno 1. 6. 2018 (s povračilom celotne plačane štartnine),  
 do vključno 10. 6. 2018 (s povračilom 50% plačane štartnine). 

V primeru odjave po 10. 6. 2018 denarja ne vračamo! Vse odjave pravočasno sporočite na mnogoboj@rvv.si.  

Rodovi naj se na mnogoboj prijavijo preko spletne prijavnice, za podrobnosti in pomoč pri prijavi pa se lahko 
obrnete na pisarno ZTS, na 01 300 08 21, program@taborniki.si ali nacelnik.pzm@taborniki.si, glede vprašanj v 
zvezi s plačilom pa na 01 300 08 20 ali administracija@taborniki.si. 

VABILO SODNIKOM NA SOJENJE NA DRŽAVNEM MNOGOBOJU 

Za dobro organizacijo mnogoboja potrebujemo zadostno število sodnikov. Vabimo vse sodnike z opravljenim 
sodniškim seminarjem ter vse vodnike ekip MČ 3 in starejših, da se nam pridružijo kot sodniki in se prijavijo na 
e-naslov: matej.kelemen@rvv.si.   

Prihod in priprava sodnikov je v petek, 15. 6. 2017 do 20.00 ure. Vsaj 30 sodnikom lahko zagotovimo spanje v 
domu, zato nas v primeru, da želite spati v domu na to opozorite pri prijavi. 

 

Katarina Miklavc 
Načelnica za program za mlade ZTS 
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