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Uprava SIH-a je na svojoj sjednici održanoj 05. lipnja 2004. u Zagrebu usvojila sljedeće Propozicije 
Državne izviđačke lige: 
 
 
1. PROGRAM LIGE 
 
1.1. Državna izviđačka liga (u daljnjem tekstu: liga) je ekipno natjecanje izviđača i planinki, starijih 
izviđača i planinki, te brđana i brđanki koje se odvija po jedinstvenim propozicijama i na cijelom teritoriju 
Republike Hrvatske. 
Liga se, u pravilu, održava svake godine, a njezino organiziranje i provođenje programa kontrolira 
Povjerenstvo za natjecanja i Uprava SIH-a. 
 
1.2. Program lige obuhvaćen je Propozicijama Državnog izviđačkog orijentacijskog natjecanja (u 
daljnjem tekstu: DION) i Propozicijama Državne izviđačke olimpijade (u daljnjem tekstu: DIO) za starije 
izviđače i planinke, te brđane i brđanke, a Propozicijama Državnog izviđačkog višeboja (u daljnjem 
tekstu: DIV) za mlađe izviđače i planinke.  
 
1.3. Organizacija lige se odvija na državnom nivou, a prema odredbama Pravilnika o organiziranju i 
sudjelovanju na državnim natjecanjima u SIH-u, te Propozicijama DION-a, DIO-a i DIV-a. 
Ove Propozicije su sastavni dio navedenog Pravilnika i navedenih Propozicija. 
 
 
2. ORGANIZACIJA I TRAJANJE LIGE 
 
2.1. Liga se sastoji od određenog broja orijentacijsko-olimpijskih natjecanja (u daljnjem tekstu: 
natjecanja) koja organiziraju pojedine izviđačke udruge ili zajednice udruga (u daljnjem tekstu: udruge). 
Svako natjecanje predstavlja jedno kolo lige, s time da DION i DIV, u pravilu, predstavljaju završno kolo 
lige na kojem se proglašava pobjednik lige. O broju natjecanja, odnosno kola u ligi odlučuje Povjerenstvo 
za natjecanja i Uprava SIH-a. 
 
2.2. Liga se sastoji od dvije kategorije. Jedna kategorija se sastoji od mlađih izviđača i planinki, a druga 
od starijih izviđača i planinki, te brđana i brđanki. Pobjednik lige proglašava se u obje kategorije 
odvojeno.  
 
2.3. Liga se održava u razdoblju od 01.09. tekuće godine do drugog vikenda mjeseca lipnja sljedeće 
godine. To razdoblje smatra se jednim ciklusom lige na kraju kojeg se određuje pobjednik lige.   
 
2.4. Za svaku ligu nadležni načelnik za akcije SIH-a raspisuje natječaj za organizatore svih natjecanja. 
Istovremeno s raspisanim natječajem, nadležni načelnik za akcije SIH-a traži od udruga da izvrše prijavu 
svojih ekipa za sudjelovanje u sljedećoj ligi. Natječaj treba biti raspisan između 01. i 15.06. tekuće 
godine, a krajnji rok za prijavu organizatora natjecanja i prijavu ekipa je 15.07. tekuće godine.  
 
2.5. Na temelju pristiglih ponuda i prijava Uprava SIH-a mora do 30.07. tekuće godine donijeti odluku o 
organizatorima natjecanja, broju natjecanja (kola) i održavanju sljedeće lige.  
Liga se ne može održati ako Uprava SIH-a nije donijela odluku o organizatorima najmanje tri natjecanja 
(kola) lige, te ako nije prijavljeno najmanje 5 ekipa po kategoriji lige (5 ekipa za kategoriju mlađih 
izviđača i planinki i 5 ekipa za kategoriju starijih izviđača i planinki, te brđana i brđanki) iz najmanje tri 
udruge.  
U navedeni minimum od tri natjecanja (kola) lige ne ubrajaju se DION i DIV.  



3. SUDJELOVANJE U LIGI 
 
3.1. Pravo sudjelovanja u ligi imaju ekipe izviđačkih udruga čiji su članovi redovno registrirani u SIH-u 
za tekuću godinu. Ukoliko u toku lige neka udruga čija se ekipa natječe u ligi izgubi status redovno 
registrirane udruge u SIH-u, ekipa im gubi pravo nastavka sudjelovanja u ligi.  
 
3.2. Za sudjelovanje u ligi udruge prijavljuju željeni broj ekipa za svaku kategoriju. Kategorije su 
definirane propozicijama DIV-a i DION-a, s tim da u starijoj konkurenciji gornja dobna granica nije 
određena, a kao godina za utvrđivanje prava učešća (jer se liga održava od jeseni do ljeta, što znači u dvije 
kalendarske godine) uzima se godina održavanja DIV-a i DION-a.  
Svaka ekipa treba brojati od šest do deset članova. Za svako natjecanje u ligi ekipa može birati koji 
članovi će sudjelovati na tom natjecanju lige, ali samo između prijavljenih članova te ekipe.  
Broj ekipa koje mogu sudjelovati u ligi je, u pravilu, neograničen. Iznimno, Povjerenstvo za natjecanja ili 
Uprava SIH-a mogu ograničiti broj ekipa koje mogu sudjelovati u ligi, te odrediti koliko svaka udruga 
može prijaviti ekipa u svakoj kategoriji. 
 
3.3. Osobna i kolektivna oprema, potrebni dokumenti i ostale odredbe koje se tiču sudjelovanja u 
natjecanjima lige propisane su Propozicijama DION-a, DIO-a i DIV-a.   
 
3.4. Sudjelovanje u natjecanjima lige ne uvjetuje sudjelovanje na DION-u i DIV-u. DION i DIV 
predstavljaju jedno kolo lige na kojem sudjeluju ekipe koje se natječu i koje se ne natječu u ligi. Tako se 
na DION-u i DIV-u posebno proglašava pobjednik DION-a i DIV-a, a posebno pobjednik lige. 
 
3.5. Svaka ekipa koja sudjeluje u ligi može preskočiti sudjelovanje na jednom natjecanju, odnosno 
jednom kolu lige, a da ostvari maksimalni broj bodova, jer se ekipi koja je sudjelovala na svim kolima 
lige jedan rezultat (onaj najslabiji) ne uzima u konačan zbroj bodova.  
 
3.6. Ukoliko pojedina ekipa na natjecanju lige svojevoljno odustane od natjecanja, ili odlukom nadležnog 
tijela natjecanja bude diskvalificirana ili udaljena sa istog natjecanja, neće se uvrstiti u konačan plasman 
tog natjecanja. Ukoliko se istoj ekipi ponovi diskvalifikacija ili udaljavanje sa natjecanja na još jednom 
natjecanju lige, dotična ekipa biti će diskvalificirana iz lige za tekuću godinu. 
 
 
4. UVJETI NATJECANJA LIGE 
 
4.1. Uvjeti koje moraju ispunjavati ekipe koje sudjeluju u natjecanjima lige propisani su Propozicijama 
DION-a, DIO-a i DIV-a. Ekipe koje na pojedinom natjecanju lige ne ispunjavaju navedene uvjete, 
sudjelovanje na tom natjecanju neće im se brojiti kao sudjelovanje na natjecanju lige, a sudjelovanje na 
samom natjecanju može im biti zabranjeno.  
 
4.2. Uvjeti koje moraju ispunjavati organizatori natjecanja lige propisani su Pravilnikom o organiziranju i 
sudjelovanju na državnim natjecanjima u SIH-u. Ukoliko organizator ne ispunjava navedene uvjete 
nadležni načelnik za akcije SIH-a u dogovoru s Povjerenstvom za natjecanja donijeti će odluku o 
isključenju natjecanja iz lige za tekuću godinu. 
 
4.3. Ukoliko pojedini član ekipe ili ekipa kao i organizator natjecanja grubo prekrši odredbe ovih 
Propozicija, Propozicija DION-a, DIO-a i DIV-a te Pravilnika o organiziranju i sudjelovanju na državnim 
natjecanjima u SIH-u, Uprava SIH-a na prijedlog Povjerenstva za natjecanja ili nadležnog načelnika za 



akcije SIH-a može donijeti odluku o isključenju ekipe ili organizatora natjecanja iz lige u kojem se 
prekršaj dogodio, kao i donijeti druge mjere koje ocijeni prikladnim.  
Uprava SIH-a može donijeti odluku da se pojedina ekipa ili organizator natjecanja lige isključi iz 
sudjelovanja odnosno organiziranja natjecanja lige slijedeće godine. 
Na donesene odluke oštećeni imaju pravo žalbe Nadzornom odboru SIH-a, koji u roku od 30 dana od 
dostave žalbe mora donijeti konačnu odluku.     
 
 
5. DISCIPLINE NATJECANJA LIGE 
 
5.1. Svaki organizator natjecanja lige zadržava pravo donošenja svojih Propozicija natjecanja koje moraju 
sadržavati sljedeće discipline DION-a, DIO-a i DIV-a: 
 
        a) DION i DIO (kategorija starijih izviđača i planinki) 
            1) Pronalaženje KS na karti 
            2) Pronalaženje KS u prirodi 
            3) Kroki terena 
            4) Skica terena 
            5) Skica dijela puta 
            6) Izvještaj o prijeđenom putu 
            7) Profil terena 
 8) Dizanje i rušenje šatora 
 
       b) DIV (kategorija izviđača i planinki) 
            1) Pronalaženje KS na karti 
            2) Pronalaženje KS u prirodi 
            3) Skica terena 
            4) Izvještaj o prijeđenom putu 
            5) Test iz topografije 
 6) Dizanje i rušenje šatora 
 7) Vezanje čvorova 
 
5.3. Za kategoriju starijih izviđača i planinki, te brđana i brđanki organizator natjecanja lige mora imati 
1800 bodova iz disciplina Propozicija DION-a, te 400 bodova iz disciplina Propozicija DIO-a, a 600 
bodova iz disciplina svojih Propozicija ili iz disciplina Propozicija DION-a i DIO-a. 
Za kategoriju mlađih izviđača i planinki organizator natjecanja lige mora imati 1400 bodova iz disciplina 
Propozicija DIV-a, a 600 bodova iz disciplina svojih Propozicija ili iz disciplina Propozicija DIV-a.  
 
5.4. Na svakom natjecanju lige u svakoj kategoriji bodovanje ekipa za plasman u ligi vrši se 
izračunavanjem ukupnog broja osvojenih bodova u postocima na pojedinom natjecanju. Zbrajanjem 
osvojenih bodova u postocima dobiva se konačan plasman ekipe na kraju lige. 
  
 
6. ŽALBENI POSTUPAK 
 
6.1. Žalbeni postupak definiran je Propozicijama DION-a, DIO-a i DIV-a. 
 



6.2. Svaka udruga čija ekipa sudjeluje u natjecanju lige može, ako za to postoje opravdani razlozi, tražiti 
poništenje pojedinog natjecanja (kola) lige, i to u roku od 15 dana od održavanja natjecanja, a zbog 
argumentirane sumnje u regularnost natjecanja. 
Zahtjev se upućuje nadležnom načelniku za akcije i Povjerenstvu za natjecanja SIH-a, koji potom  
utvrđuju činjenično stanje, te o tome obavještavaju udrugu koja je pokrenula zahtjev i Upravu SIH-a. 
Na temelju činjeničnog stanja, a u roku od 60 dana od dostave zahtjeva Uprava SIH-a može donijeti 
odluku o poništenju spornog natjecanja. O svojoj odluci Uprava SIH-a je dužna u roku od 15 dana od 
donošenja odluke, obavijestiti udrugu koja je podnijela zahtjev, te Povjerenstvo za natjecanja SIH-a.   
Zahtjev za poništenje natjecanja lige može Upravi SIH-a podnijeti i nadležni načelnik za akcije ili 
Povjerenstvo za natjecanja SIH-a. 
 
 
7. NAGRADE I PLASMAN EKIPA U LIGI 
 
7.1. Plasman ekipa koje se natječu u ligi određuje se zbrojem bodova u postocima, osvojenih na 
natjecanjima lige. Ekipi koja je sudjelovala na svim kolima lige ne uzima se u zbroj bodova najslabiji 
rezultat. 
Nakon svakog natjecanja (kola) lige nadležni načelnik za akcije i Povjerenstvo za natjecanje SIH-a dužni 
su u javnom glasilu SIH-a objaviti trenutni poredak, odnosno ljestvicu lige sa osvojenim bodovima u 
postocima pojedine ekipe u svakoj kategoriji. 
Nakon održanog zadnjeg natjecanja (kola) lige određuje se ukupan plasman svih ekipa, te se proglašava 
pobjednik lige za tekuću godinu.  
 
7.2. Proglašenje pobjednika lige, u pravilu, vrši se na zadnjem natjecanju (kolu) lige. 
 
7.3. Svaka ekipa koja je završila natjecanje u ligi dobiva diplomu i bodovnu listu na kojoj je prikazan 
osvojen broj bodova u postocima na svim natjecanjima lige. Ekipe plasirane na prva tri mjesta u svojoj 
kategoriji dobivaju medalje u trajno vlasništvo, a prvoplasirane ekipe prelazne pehare. Pehare, medalje, 
diplome i bodovne liste osigurava SIH. 
Izvršni organizator svakog kola lige dužan je osigurati pehare za prva tri mjesta u svakoj kategoriji lige. 
 
 
8. TIJELA LIGE 
 
8.1. Tijela lige su Povjerenstvo za natjecanja SIH-a i Državni suci. 
 
8.2. Povjerenstvo za natjecanja SIH-a prati i kontrolira provođenje lige, te pomaže izvršnim 
organizatorima lige u organizaciji natjecanja. 
 
8.3. Državni suci sudjeluju u provođenju natjecanja i bodovanju disciplina lige. 
 
8.4. Zadaci, ovlasti i odgovornosti Povjerenstva za natjecanja SIH-a i Državnih sudaca definirani su 
Pravilnikom o organiziranju i sudjelovanju na državnim natjecanjima u SIH-u. 
 
8.5. Svako natjecanje lige mora imati svoja tijela natjecanja koja su definirana Propozicijama DION-a, 
DIO-a i DIV-a. Za svako natjecanje lige nadležni načelnik za akcije ili Povjerenstvo za natjecanja SIH-a 
imenuje povjerenika koji prati i nadzire provođenje natjecanja. 



Zadaci, ovlasti i odgovornosti povjerenika istovjetni su zadacima, ovlastima i odgovornostima 
povjerenika Povjerenstva za natjecanja SIH-a koja su definirana Pravilnikom o organiziranju i 
sudjelovanju na državnim natjecanjima u SIH-u.   
 
 
 
9. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
9.1. Troškove lige snose SIH, organizatori natjecanja, sudionici i sponzori lige. 
 
9.2. Liga se može nazvati po generalnom pokrovitelju (sponzoru, donatoru) lige. 
 
9.3. Izvršni organizatori svakog natjecanja lige dužni su u roku od 30 dana od održavanja natjecanja 
podnijeti potpuno izvješće, uključujući i financijsko, Upravi i Povjerenstvu za natjecanja SIH-a. 
 
9.4. Pravo tumačenja Propozicija lige zadržava Povjerenstvo za natjecanja i Uprava SIH-a. 
 
 
 

          načelnik SIH-a: 
          Siniša Bajsić  v.r. 
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