Jakec 2011
V soboto, 15. oktobra 2011 se je začel že 14. dnevno-nočni orientacijski izziv JAKEC, ki je potekal vse
do nedelje 16. oktobra 2011. Izziv je potekal na območju logaške občine, udeležilo pa se ga je okoli
700 skavtinj in skavtov, starih od 11 let naprej iz cele Slovenije. Udeleženci so na orientacijskem
tekmovanju tekmovali v štirih kategorijah; IV (11 – 15 let), PP (15 – 21 let), JAKEC (od 15 let naprej) in
JAKEC² (od 15 let naprej- najtežja kategorija).
Čez celotno soboto so potekale delavnice, ki so skavtom puščale igrivosti, veliko globokega
razmišljanja in spoznavanja Svetega pisma. Preden se je vsaka ekipa, ki je štela pet članov, podala na
pot, je moral vsak član ekipe prispevati nekaj svojega znanja pri reševanju testov o orientaciji. Nato je
vsaka ekipa dobila svoj zemljevid in še praktično preizkusila svoje znanje s pomočjo kompasa.
Skavtinje in skavti so odšli na pot z namenom, da bi poiskali žive in mrtve točke. Na poti so
udeležence čakale mrtve in žive točke, na katerih so jih čakale različne preizkušnje; od poti preživetja,
do pajkove mreže, postavljanja domin, molže in hodulj. Vsaka opravljena naloga je ekipi prinesla
ustrezno število točk.
V nedeljo smo dan začeli z zajtrkom, nato pa je sledila sveta maša, ki jo je daroval duhovnik- skavt
Simon Kvaternik. Po skavtski maši so sledile zahvale, nato pa razglasitev zmagovalcev in podelitev
nagrad najboljšim ekipam. Udeleženci so domov odšli nasmejanih obrazov in lepih spominov na še en
orientacijski, pustolovski izziv.
Geslo letošnjega izziva je bilo »Z glavo v naravo«. Eden izmed skavtskih zakonov pravi: »Skavt
spoštuje naravo in v njej vidi božje delo«. Tako smo si tudi mi in si še bomo prizadevali, da bi ohranili
naravo ter vse, kar v njej prebiva, saj jo je Bog ustvaril z namenom, da bi se v njej počutili sprejete,
ljubljene ter bili srečni.
Logaški skavti

»Skupaj zmoremo več!«

»Reševanje testov, pred odhodom na pot.«

»Logaški organizatorji Jakca 2011 ter njihova pomoč iz drugih stegov.«

»Skupinska slika v večnamenski športni dvorani.«

»Pozdravni govor organizatorja za tekmovalce, stare od 15 let naprej.«

»Ekipa pred odhodom na nočno pot.«

