
ŠČUKANUJANJE 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 
 

1. člen 
Čas in kraj tekmovanja 

 
Ščukanujanje vsako leto organizira društvo tabornikov Rod Jezerska ščuka iz Cerknice. 

Tekmovanje je enodnevno, s pričetkom v soboto zjutraj in zaključkom v soboto 
popoldne. Če se organizator odloči, lahko ekipe na taborni prostor pridejo večer pred 

tekmovanjem in ga zapustijo jutro po tekmovanju. 
 

2. člen 
Razpis in njegova objava 

 
Ščukanujanje mora biti razpisano vsaj mesec dni pred tekmovanjem. Razpis obsega: 
� naslov za prijave 
� datum in kraj tekmovanja 
� rok za prijave 
� cena štartnine in transakcijski račun, na katerega se nakaže 
� ostale pomembne informacije 

 
3. člen 

Udeleženci tekmovanja in kategorije 
 

Ščukanujanje je namenjeno tabornikom in netabornikom. Na Ščukanujanju se tekmuje v 
štirih kategorijah: 

 
� gozdovniki in gozdovnice - od 11 do 15 let (v nadaljevanju GG) 
� popotniki in popotnice - od 16 do 20 let (v nadaljevanju PP) 
� grče - od 21 let dalje 
� rekreativci in rekreativke (starost neomejena, netaborniki – niso člani Zveze 

tabornikov Slovenije v tekočem letu) 
 

Starost tekmovalcev se računa po koledarskem letu. V GG in PP ekipah lahko en član 
odstopa od predpisane starosti, vendar samo za eno leto. Kot potrdilo o starosti velja 

osebni dokument s sliko. 
 

4. člen 
 

Ekipe štejejo dva ali tri člane. 
 

5. člen 
 

Ekipe so lahko mešane. 
 
 
 



6. člen 
 

Rodovi lahko na tekmovanje prijavijo več ekip v posamezne kategorije. 
 

7. člen 
 

Tekmovalci se morajo na tekmovanju vesti po taborniških zakonih. 
 

8. člen 
 

Vsi polnoletni tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Mladoletni tekmovalci 
tekmujejo na odgovornost staršev, v primeru, da nimajo izjave staršev, pa na 

odgovornost prijavitelja ekipe, ki mora biti polnoletna oseba. 
Organizator ni odgovoren za dejanja ali posledice, povezane z dejanji mladoletnih in 

polnoletnih tekmovalcev. 
 

9. člen 
Organi tekmovanja 

 
Organi tekmovanja so: 

� vodja tekmovanja 
� vodstvo tekmovanja, ki ga sestavlja celoten organizacijski odbor 

tekmovanja 
 

10. člen 
 

Organizator lahko zaradi Ščukanujanje odpove ali prestavi in pri tem navede vzrok 
odpovedi. 

 
11. člen 

Organizacija prevoza 
 

Tekmovalci na taborni prostor prispejo z lastnim prevoznim sredstvom. Ekipe, ki nimajo 
prevoza, to sporočijo vodji logistične ekipe, ki poskrbi za prevoz ekipe na taborni prostor 

od najbližjega javnega prevoza. 
 

12. člen 
 

V ceno štartnine je za vsakega tekmovalca vključena osvežilna pijača, topel obrok (če je 
navedeno na prijavi, tudi več obrokov) in stroški organizacije. 

 
13. člen 

Prenočevanje ekip 
 

Organizator lahko na večer po tekmovanju organizira tudi krajši zabavni program, 
kasneje pa prenočevanje ekip. Če sta zabavni program in prenočevanje organizirana, 

je objavljeno v razpisu oziroma v informacijah o tekmovanju. Prenočevanje je 
omogočeno za vse ekipe. Ob prijavi ekip je treba navesti, ali želite prenočiti ali ne. 

Mladoletni tekmovalci lahko prenočujejo samo ob spremstvu polnoletnega vodnika 



ali spremljevalca. Na neprimerno obnašanje ekip med prenočevanjem organizator 
opozori, ob ponovni kršitvi pa mora ekipa zapustiti taborni prostor. 

 
 
 

II. POGOJI TEKMOVANJA 
 

14. člen 
 

Tekmovalci morajo svoje ekipe prijaviti v roku, ki ga določi organizator (pri prijavah, 
poslanih po pošti se upošteva poštni žig). Prijava mora poleg podatkov o tekmovalcih 

vsebovati tudi potrdilo o plačilu štartnine za prijavljene ekipe ter izpolnjeno in podpisano 
obvezo o vedenju članov ekip v skladu s taborniškimi zakoni. Obveza mora vsebovati 

rodov žig in podpis načelnika oziroma starešine rodu (samo za taborniške ekipe). 
 

15. člen 

Štartnina mora biti nakazana na transakcijski račun organizatorja. Štartnina se na štartu 
ne sprejema. 

16. člen 

Vodja ekipe pri prijavi odda zdravstvene in taborniške izkaznice članov ekipe. 

17. člen 

Vodja ekipe se po zboru ekip udeleži sestanka vodij ekip, kjer se izžreba štartne številke. 

 

III. OPREMA 

18. člen 

Taborniška ekipa naj ima s seboj: pribor za vrisovanje, busolo, meter. 

Vsak tekmovalec v taborniški ekipi naj ima: taborniški kroj in RUTKO, piščalko, 
primerno obleko in obutev, zdravstveno, taborniško in (polnoletni) osebno izkaznico. Če 

tekmovalec prenoči na tabornem prostoru, naj ima s seboj še šotor, spalno vrečo in 
armafleks. 

Tekmovalec v ekipi rekreativcev naj ima: primerno obleko in obutev, piščalko, 
zdravstveno izkaznico, (polnoletni) osebno izkaznico. Če tekmovalec prenoči na 

tabornem prostoru, naj ima s seboj še šotor, spalno vrečo in armafleks. Po želji naj ima še 
busolo ali kompas. 

 



IV. NALOGE 

19. člen 

Dolžina prog za posamezne kategorije je navedena v spodnji tabeli: 

Kategorija Dolžina proge Skupen vzpon Število KT 

GG 4 - 8 km max. 500 m 6 - 10 
PP 5 - 11 km max. 600 m 7 - 12 

Grče, rekreativci 7 - 13 km max. 800 m 8 - 12 

20. člen 

Kontrolne točke (KT) so ''žive'' ali ''mrtve''. Živo KT označuje rdeče-bela prizma, prav 
tako tudi mrtvo. Na živi KT prihod overi kontrolor, na mrtvi pa tekmovalci sami. 

21. člen 

Ekipa mora celo progo prehoditi in preveslati skupaj. 

22. člen 

Ekipa konča tekmovanje, ko odda štartni karton in na cilj prispejo vsi člani ekipe. 

Vrisovanje 

23. člen 

Vrisuje se na karte, ki jih priskrbi organizator. Karte so lahko v merilu 1:50000, 1:25000 
ali 1:10000. 

24. člen 

Vrisuje se tik pred štartom ekipe. Čas vrisovanja je omejen na 15 minut. Ko čas poteče 
kontrolor preveri pravilnost vrisanih KT. KT je pravilno vrisana, če odstopa največ 2 

mm. 

25. člen 

Med vrisovanjem kontrolor ne preverja pravilnosti. 

Topografski test 

26. člen 

Test iz topografije in orientacije se rešuje pred vrisovanjem. Vsak član posebej odgovarja 
na vprašanja, čas reševanja je omejen na 5 minut. 

 



Naloge na kontrolnih točkah 

27. člen 

Organizator vsako leto posebej izbira med naslednjimi nalogami, ki se lahko pojavijo 
na kontrolnih točkah: prehod minskega polja, signalizacija, prva pomoč, življenje v 
naravi, lokostrelstvo, hitrostna etapa, šaljivo tekmovanje, ostalo taborniško znanje. 

Hitrostna etapa 

28. člen 

Hitrostno etapo se opravlja med dvema kontrolnima točkama. Hitrostna etapa poteka na 
vodi, tekmovalci pa progo premagujejo v kanujih z dvema vesloma. Dolžina hitrostne 

etape je od 300-800 metrov. Šteje se čas od starta ekipe do prihoda zadnjega člana ekipe 
na cilj hitrostne etape. Kanuje in vesla priskrbi organizator. Organizator prav tako 
priskrbi rešilne jopiče, ki jih morajo tekmovalci nositi od začetka hitrostne etape do 

konca. Ekipa, ki pravil o nošenju rešilnega jopiča ne bo upoštevala, bo diskvalificirana. 

Lokostrelstvo 

29. člen 

Lokostrelstvo se opravlja na eni od kontrolnih točk. Z loki, ki jih priskrbi organizator, 
vsak tekmovalec v ekipi strelja v tarčo, ki je oddaljena do 30 metrov. Organizator prav 

tako priskrbi zaščitno opremo. Vsak tekmovalec ima na voljo 5 puščic in 5 strelov. 

Prehod minskega polja 

30. člen 

Prehod minskega polja se opravlja na eni od kontrolnih točk. Pri prehodu je potrebno 
poiskati pet stojnih točk. Ekipa lahko hodi preko minskega polja največ 10 minut, 
oziroma toliko časa, dokler ne zgreši stojne točke za več kot 1 meter. Mrtvi čas je 
predviden le kadar mora ekipa čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT. 

Točkovanje 

31. člen 

Točkovanje organizator določi naknadno in ga objavi pred pričetkom tekmovanja na 
tabornem prostoru. 

 

 

 



V. DISKVALIFIKACIJE 

32. člen 

Ekipa je diskvalificiran, če: 

� med tekmovanjem uporablja prevozna sredstva (izjema je kanu pri hitrostni etapi) 
� med tekmovanjem uporablja elektronske naprave za orientacijo 
� prekorači seštevek dvakratne časovnice, ki je predvidena za orientacijo 
� v času Ščukanujanja krši propozicije ali se netovariško in netaborniško vede 
� posamezniki ali celotna ekipa s kršenjem pravil ogrožajo sebe in druge 

 

VI. PRITOŽBE 

33. člen 

Ob morebitni nepravilnosti se ekipa lahko pritoži najkasneje eno uro pred razglasitvijo 
rezultatov. Organizator mora na pritožbo odgovoriti pred razglasitvijo rezultatov. 

 

VII. RAZGLASITEV REZULTATOV 

34. člen 

Razglasitev rezultatov je najkasneje tri ure po prihodu zadnje ekipe na cilj. 

35. člen 

Prvouvrščene ekipe prejmejo pokal ali praktične nagrade. V primeru, da zmagovalna 
ekipa ne doseže 50 % možnih točk, pokala oziroma nagrade ne dobi. 

 

VIII. KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Rodova uprava RJŠ si pridržuje pravico do sprememb in tolmačenja propozicij. 
Propozicije so bile sprejete na seji rodove uprave dne 9. 4. 2010. 

 

 

 

 


