
 
 

 

           

3. POT BRASLOVČE 2013 
 

 
Planinsko društvo "Dobrovlje" Braslovče organizira  

3. orientacijsko tekmo v Savinjski ligi v sezoni 2012/2013, ki bo v 

soboto, 23. 3. 2013, z zbiranjem ekip ob 8.30  in startom prvih ekip ob 9.00. 

 

Zbirališče in start vseh ekip bo na veseličnem prostoru v Braslovčah. Za čaj in malico bo 

poskrbljeno. 

 

Tekmovanje bo potekalo v 8 kategorijah: 

 kategorija A: mladi planinci do vključno 6. razreda osnovne šole 

 kategorija B: mladi planinci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole 

 kategorija C: mladina (od 15. leta do vključno 18. leta starosti) 

 kategorija Č: mladina (od 19. leta do vključno 26. leta starosti)  

 kategorija D: mlajši člani (od 27. do vključno 39. leta starosti) 

 kategorija E: starejši člani 40 let in več  

 kategorija F: družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda OŠ) 

 kategorija G: odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B; brez starostne omejitve) 

 

 Za kategorije A, B, E, F in G je potrebno poznavanje orientacije po karti (DTK 25)  z 

narisanimi kontrolnimi točkami. Potrebujete pisalo, piščalko in kompas. Za kategorijo E je 

potrebno popolno znanje uporabe kompasa in vrisovanja KT. 

 Za kategoriji C, Č in D je potrebno popolno znanje orientacije z uporabo karte (DTK 25) in 

kompasa (del kontrolnih točk bo potrebno vrisati iz danih podatkov). Ekipa mora imeti s 

seboj: kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, piščalka, prvo pomoč in svinčnik.  
 

Vprašanja za vse kategorije se bodo nanašala na vsebino iz Planinske šole, izdaja 2005, 

izrazoslovje iz Planinske šole, izdaja 1983 in prepoznavanje fotografij s koledarja: Pozdrav z 

gora 2013. Prav tako se bodo na progi opravljale tudi praktične naloge iz tem:  prva pomoč, 

vozli, zavarovane rastline, živali in merjenje azimuta. 
 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih za POT, ki so bila sprejeta 26. 09. 2012.                                                                                                                   

Vsak udeleženec mora imeti s sabo člansko izkaznico ali dnevnik s plačano članarino PZS za 

tekoče koledarsko leto!  

Vsi udeleženci tekmujete na lastno odgovornost! Udeleženci boste prejeli brezplačen čaj in 

malico; prvouvrščene ekipe boste nagrajene s pokali, vse ekipe pa z diplomami. Startnine ni! 
 

Predviden zaključek tekmovanja bo ob 14.00. V primeru snega se tekma prestavi na  

6. 4. 2013. O tem boste obveščeni  do 19. 3. 2013!  

 

Prijave zbira do srede, 13. 3. 2013:  Dean Matjašič tel.: 051 357 933 

                 ali na e-pošto: deanmatjasic@braslovce-planinci.si 

 

Vodja tekmovanja: Franci Kumer 

 

 

VABLJENI 
Braslovče,  4. 3. 2013  

https://maps.google.si/maps/ms?msid=201232750659885007975.0004d5fc3044a14e26d9a&msa=0&ll=46.294438,15.039768&spn=0.015627,0.042272
http://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/MK_PZS-Pravilnik_POT_2012.pdf

