ŽABOBOJ 2019
Letošnji območni mnogoboj ljubljanskih tabornikov bo za GG ekipe potekal od petka, 17. maja 2019
do sobote, 18. maja 2019, za ostale ekipe pa le v soboto, 18. maja 2019 v Zajčji dobravi.
MČ
1: 1. razred
2: 2. razred
3: 3. razred
4: 4. razred

GG
0: 5. razred
1: 6. razred
2: 7. razred
3: 8. razred
4: 9. razred

V ekipi je lahko le en član starejši za največ eno leto, drugače ekipa tekmuje v starejši kategoriji.
POTEK TEKMOVANJA:
Žaboboj 2019 se za GG ekipe začne v petek, 17. maja 2019, z registracijo in nato zborom ekip. Ob
18:00 ekipe pričnejo s panogo Bivak. Ekipe morajo postaviti šotor (savica ali šotor iz petih šotork –
sendvič), urediti ognjišče, zakuriti ogenj, postaviti trinožec (mlajši GG (0,1,2) postavljajo trinožec,
starejši GG (3,4) pa trinožec ali kakšen drug objekt za pripravo hrane) in pripraviti obrok. Za
opravljanje te naloge imajo ekipe na voljo 180 min, nato sledi večerni program. Ekipe prenočijo v
šotorih, ki si jih postavijo v sklopu panoge. Vodniki oziroma spremljevalci ekip prenočite v šotorih
vaših ekip. Zjutraj morajo ekipe pospraviti prostor za sabo do jutranjega zbora, ki bo potekal skupaj
z ostalimi ekipami. Od zbora dalje tekmovanje poteka tako kot prejšnja leta.
Za MČ ekipe se tekmovanje prične v soboto, 18. maja 2019 in poteka tako kot prejšnja leta.
PRIJAVE:
Prijave so možne do 13. maja 2019 do 23:59 preko spletnega obrazca.
Za prijavo ekipe boste potrebovali naslednje podatke:
 Rod za katerega tekmuje ekipa
 Kategorija v kateri bo ekipa tekmovala
 Ime ekipe
 Ime, priimek ter kontakt spremljevalne osebe
Prijava je veljavna le ob plačilu štartnine!
Ker bodo na akciji tudi fotografi, vas naprošamo, da ob prijavi ekipe (pod opombe) označite tudi, če
starši katerega od članov ekipe ne dovoljujejo fotografiranja otroka. Prosimo tudi, da na to na
samem tekmovanju opozorite tako organizatorje, kot tudi fotografe.
ŠTARTNINA:
Štartnina za kategorijo MČ znaša 15,00 € na ekipo. V primeru, da je plačana do 7. maja 2019, le ta
znaša 10,00 € na ekipo.

Za kategorijo GG pa štartnina znaša 30,00 € na ekipo. V primeru, da je plačana do 7. maja 2019, le
ta znaša 25,00 € na ekipo.
PODATKI ZA PLAČILO:
Mestna zveza tabornikov Ljubljana
Einspielerjeva ulica 6
1000 Ljubljana
TRR: SI56 6100 0001 7071 086 (Delavska hranilnica)
Sklic: 19052018
Namen: Žaboboj 2019 + kratica rodu
LOKACIJA:
Osrednje prizorišče letošnjega Žaboboja je na travniku v bližini gostilne Zajčja Dobrava. V bližino
lokacije vozi več avtobusov;
 Avtobus št. 11 (smer Zalog) zapustimo na postaji Polje in se po Zadobrovški cesti odpravimo
mimo cerkve, gremo skozi podvoz pod železniško progo in zavijemo v prvo ulico na desniNovo Polje cesta III (sledimo tabli za gostilno Zajčja dobrava) in cesti sledimo do razpotja pri
gostilni, kjer nadaljujemo pot desno, po Poti v Zajčjo Dobravo. Celotna pot bo označena z
znaki.
 Avtobusa št. 12 (smer Bežigrad) in 25 (smer Zadobrova) zapustimo na postaji Polje-kolodvor,
ki je ravno pred podvozom pod železniško progo. Sledimo poti, kot je opisano zgoraj oziroma
sledimo znakom za Žaboboj.

SPREMEMBE PROPOZICIJ:
Letošnji Žaboboj prinaša kar nekaj novosti. Prosimo, da si natančno preberete prenovljene
propozicije, ki so priložene v prilogi. Vse spremembe so zbrane tudi v priloženem dokumentu
Žaboboj 2019 – spremembe.
SPREMLJEVALCI:
Spremljevalci bodo na Žaboboju sodelovali tudi kot sodniki na panogi Ogenj. Navodila glede
opravljanja te funkcije dobite na samem tekmovanju. Spremljevalci GG ekip prenočite v šotorih
svojih ekip.
REGISTRACIJA EKIP:
Registracija ekip, ki tekmujejo v kategoriji GG, bo potekala v petek, 17. 5. 2019, med 17:00 in 17:30
na prizorišču tekmovanja (glej LOKACIJA).
Registracija ekip, ki tekmujejo v kategoriji MČ, bo potekala v soboto, 18. 5. 2019, med 8:00 in 8:30
na prizorišču tekmovanja (glej LOKACIJA).
Predviden zaključek in razglasitev rezultatov za vse ekipe bo ob 16:00. O natančnejši predvideni uri
zaključka vas bomo obvestili po zaprtju prijav.

PANOGE:
Izbirne panoge v kategorijah MČ:
 MČ mlajši: Nahrbtnik
 MČ starejši: Lokostrelstvo
Izbirne panoge v kategoriji GG:
 GG mlajši in GG starejši: Signalni stolp
Pri panogi Bivak, v kategoriji GG, bodo ključna sestavina: makaroni, paradižnikova omaka in tuna
(te sestavine priskrbi organizator).
Ob prijavi, pod opombami, nas obvestite o morebitnih prehranskih posebnostih
(alergije/vegetarijanci). V takšnem primeru bo celotna ekipa dobila prilagojene sestavine.
OPREMA:
GG ekipe morajo za izvedbo panog s seboj prinesti: kompas/busolo, meter, risarski pribor (tudi
geotrikotnik in šestilo), trdo podlago ter opremo za panogo bivak: lopata, žaga, sekira, celotno
opremo za postavljanje šotora (sendvič ali savica), kotliček, kresilo (izbirno), nož, jedilni pribor in
začimbe po izbiri.
SODNIKI:
Sodniki se za položaj na progi prijavijo preko spletnega obrazca, kjer lahko predhodno zbirajo, na
katerih panogah bi želeli sodelovati. Datum sestanka za sodnike sporočimo naknadno.
INFORMACIJE:
Za vsa vprašanja pa smo vam na voljo na nikznidarsic5@gmail.com ali na telefonski številki
031/594-827 (Nik Žnidaršič, vodja tekmovanja).

