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Водачите на ИПО “Јадран“ Скопје

Една од карактеристиките на извидничката организација е нејзината униформост и
сличност со армијата. И не случајно. Основачот на WOSM, Баден Пауел, бил генерал во
пензија на Британската Армија. Затоа од тогаш (1907) па до денес, некои термини кои се
користат секојдневно во работата со патролата, произлегуваат од војничката
терминологија, како сто се: одред, патрола, старешина, началник, водач, униформа,
постројување,преносна команда, рапорт, дежурство итн.
Бидејки тоа е неспорно така, постројувањето, е една од репрезентативните активности на
извидничката организација, и како почеток и крај на секој извиднички настан , треба да
биде унифицирано , и убава за гледање, за да не изгледа како пародија од постројување,
и да биде смешно во очите на гостите и случајните набљудувачи.
За брзо и лесно постројување на извидниците треба на вашите патролни состаноци да ги
повежбате така наречените строеви вежби.
1.Па така доколку пред вас стои патролата од на пример 8 извидника : тогаш ги
постројувате во две редици на тој начин што пониските секогаш стојат пред повисоките.
Патролата треба да биде одалечена од вас на 3-5 чекори, така да вие (гледајки ве
одстрана) треба да бидете отприлика во средина во однос на патролата.
Доколку со патролата се наоѓате на некоја активност, тогаш патролата наместо во две
редици се постројува во 2 колони (х 4 ) еден позади друг.
2.Општо и важно за сите комбинации на постројувања е:
ИЗВИДНИЦИТЕ ДА БИДАТ ПОСТРОЕНИ РАМО ДО РАМО ДО ТОЈ/ТАА ШТО Е ДЕСНО ОД НЕГО.
ДОКОЛКУ СЕ ПОСТРОЕНИ ВО ДВЕ, ТРИ, ИЛИ ПОВЕЌЕ РЕДИЦИ ТОГАШ ВТОРАТА РЕДИЦА ( И
СЕКОЈА СЛЕДНА РЕДИЦА) ТРЕБА ДА Е НА ОДАЛЕЧЕНОСТ ОД ЕДНА РАКА(НОРМАЛНО
ПРУЖЕНА) ОД ПРЕТХОДНАТА РЕДИЦА НА ТОЈ НАЧИН ШТО СЕКОЈ ИЗВИДНИК ТРЕБА ДА Е
ПОЗАДИ ОД ТОЈ ПРЕД НЕГО И ПАК РАМО ДО РАМО ОД ДЕСНИОТ ОД СЕБЕ. ИСТОТО ВАЖИ И
КОГА СЕ ПОСТРОЕНИ ЕКИПИ ЗА НАТПРЕВАР.
Треба да ја увежбате патролата да знае како да постапи кога ќе го поставите првиот
извидник кој ќе стои во стројот, брзо да се постројат до него и позади него.

3. Вие секогаш застанувате на десното крило на патролата, и чекате преносни команди од
началникот на акцијата. Потоа застанувате на средина пред патролата и ја пренесувате
командата.
4.Доколку се дава рапорт на одредско ниво тогаш, само еден водач, кој е претходно
одреден, дава рапорт за целиот одред.
5. треба да ги увежбате извидниците, да стојат во став мирно пет минути (колку што
отприлика трае секое постројување), значи да бидат трпеливи, да не зборат во строј, да не
се вртат итн.
6. Водачот кој предава рапорт на началникот на активноста, согласно Правилникот за
протокол на СИМ, му се обраќа со ГОСПОДИНЕ/ ГОСПОЃИЦЕ во став мирно ( со испружени
раце по шавот на пантолоните).
7. На командата слободно извидниците треба да извикаат ЗДРАВО, на тој начин што
длабоко земаат воздух и при издишувањето извикнуваат на сиот глас ЗДРАВО.
8.Команди за вртење и придвижување на патролата или екипата се: надесно, налево,
налево круг и напред.

9. Слично на ова, важи и кога патролата е во движење. Извидниците одат во колона, на тој
начин што се движат по двајца еден до друг, секоја наредна двојка се движи позади
претходните на одалеченост од една рака. Водачот оди од страна на патролата, доколку
патролата се движи сама, а доколку се движат во колона неколку патроли или целиот
Одред, тогаш од страна се движи старешината , или началникот, или неговиовт заменик, а
водачите одат на чело на своите патроли.
10. Вие и вашите извидници од патролата на извидничка активност треба да дојдете со
извидничката униформа и одредската марама задолжително (или некоја од одредските
маички, која е договорено да се носи за конкретниот настан). Поради недостаток на
извиднички пантолони, сите извидници би требало по можност да носат фармерки (долги
или кратки) со плава боја.
11.Сите горе наведени работи ќе се научат брзо и лесно, само доколку водачот е посветен
извидник и води сметка за угледот свој, на својата патрола и својот Одред.
12. За да се совладаат строевите вежби, задолжително е патролниот состанок да се изведе
во природа.
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