
 

 

ŽABOBOJ 2017 
 
Letošnji območni mnogoboj ljubljanskih tabornikov bo potekal v soboto, 20. maja 2017 na 
Osnovni šoli Oskarja Kovačiča - podružnica Rudnik in njeni okolici. 
 

MURNI MČ GG PP, RR, Grče 

do 7 let 

1: 1. razred 1: 5. razred PP: 16 do 20 let 

2: 2. razred 2: 6. razred RR: 21 do 26 let 

3: 3. razred 3: 7. razred Grče: nad 27 let 

4: 4. razred 4: 8. in 9. razred 

 
V ekipi je lahko le en član starejši za največ eno leto, drugače ekipa tekmuje v starejši 
kategoriji. 
 
PRIJAVE: 
Prijave so možne do 12. maja 2017 do 23:59 preko spletnega obrazca.  
 
Za prijavo ekipe boste potrebovali naslednje podatke: 

- Rod za katerega tekmuje ekipa 

- Ime ekipe 

- Kategorija v kateri bo ekipa tekmovala 

- Imena in priimke članov ekipe 

- Ime, priimek in telefon kontaktne osebe  

Prijava je veljavna le ob plačilu štartnine! 
 
ŠTARTNINA: 
Štartnina znaša 15,00 € na ekipo. V primeru, da je plačana do 5. maja 2017, le ta znaša 
10,00 € na ekipo. 
Podatki za plačilo: 
Mestna zveza tabornikov Ljubljana 
Einspielerjeva ulica 6 
1000 Ljubljana 
TRR: SI56 0204 4005 1380 073 (NLB) 
Sklic: 20052017 
Namen: Žaboboj 2017 + kratica rodu 
 
LOKACIJA: 
Osrednje prizorišče letošnjega Žaboboja je Osnovna šola Oskarja Kovačiča - podružnica 
Rudnik. 
  

https://www.google.si/maps/place/Rudnik+I+6,+1000+Ljubljana/@46.0181662,14.5460518,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47652dd0178edf31:0x7804a69e8cee8ac2!8m2!3d46.0181653!4d14.546599?hl=en
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyZRUVh8rRbGh7_Wj2NIOS4cyzi48FLlG_wJ78vbF4A-t82Q/viewform?usp=sf_link


 

 

REGISTRACIJA EKIP: 
Registracija ekip bo potekala med 8:00 in 8:30 na Osnovni šola Oskarja Kovačiča - 
podružnica Rudnik. 
 
Predviden zaključek za MČ-je je okoli 16:00, za GG-je pa okoli 17:00. O natančnejši 
predvideni uri zaključka vas bomo obvestili po zaprtju prijav. 
 
PANOGE: 
 
Izbirne panoge v kategorijah MČ: 

- MČ mlajši (1 in 2): Tam ob ognju našem in Nahrbtnik 

- MČ starejši (3 in 4): Nahrbtnik in Lokostrelstvo 

 

Seznam pesmi za panogo Tam ob ognju našem: 

● Na soncu 

● Je v Šiški še kaj odprtega  

● Dan ljubezni 

● Mala terasa 

● Sreča na vrvici 

● Bog ne daj da bi crknu televizor 

● Slovenskega naroda sin 

● Odhajaš 

● Katjuša 

● Krokodilčki 

● Zarjavele trobente 

● Siva pot 

● Dviga plamen se iz ognja 

● Himna MČ 

● Bor do bora 

● Tam ob ognju našem 

● Tabor stoji 

● Naš tabor je en klump 

● Murenčki 

 
Izbirne panoge v kategoriji GG: 
 

- GG mlajši in GG starejši: Signalni stolp 

 

Pri panogi Bivak, v kategoriji GG, bodo ključna sestavina bučke. 
 
Oprema: GG ekipe morajo za izvedbo panog s seboj prinesti: kotliček, kresilo (izbirno), 
nož, jedilni pribor, meter, risarski pribor, podlago ter opremo za panogo bivak: lopata, 
žaga, sekira, celotno opremo za postavljanje šotora (sendvič ali savica). 
 
INFORMACIJE: 
Vse informacije bodo objavljene tudi na spletni strani http://www.mzt.org/zaboboj-2017/. 
Za vprašanja pa smo vam na voljo na zaboboj.mzt@gmail.com. 

http://www.mzt.org/zaboboj-2017/
mailto:zaboboj.mzt@gmail.com

