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Planinsko društvo Polzela 
 

RAZPISUJE DRUGO TEKMO V SAVINJSKI ORIENTACIJSKI LIGI V SEZONI 2013/2014 
 

 »POLZELA 2013« 

DATUM TEKMOVANJA: v soboto 16. novembra 2013 

KRAJ TEKMOVANJA:  okolica občine Polzela, start in cilj nista na istem mestu 

ZBOR UDELEŽENCEV:  v soboto ob 8, 30 uri v stari telovadnici OŠ Polzela 

ZAČETEK TEKMOVANJA: ob 9.00 uri (za vse kategorije) 

ZAKLJUČEK TEKMOVANJA:  predvidoma od 14. do 15. 00 ure  

PRIJAVE:    do vključno srede 13. novembra, zoran.stok@gmail.com 

INFORMACIJE:  Zoran Štok 041 754 778, Mirko Jegrišnik 041 902 183

   

SPOLŠNA NAVODILA 

Planinsko orientacijsko tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja* in 

je namenjeno društvom v Savinjski ligi, sodelujejo pa lahko tudi ekipe ostalih društev in organizacij. 

Ekipe imajo lahko tri do pet članov. Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 

Tekmovanje je namenjeno kategorijam: 

 A učenci do vključno 6. razreda osnovne šole 

 B učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole 

 C mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta starosti) 

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

 D mlajši člani (od 27 let in več) 

 E starejši člani (starost 40 let in več) 

 F družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole) 

 G odprta kategorija 
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Vsi tekmovalci morajo imeti seboj planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2013. 

Na tekmovanju se bodo reševale naloge po pravilih POT. 

Podatki o karti: Barvni izsek (kopija) iz državne karte M 1:2500 (DTK 25), leto izdaje 1997. 

Potrebni tehnični pripomočki za vse kategorije: kompas, pisalo, prva pomoč. 

Potrebni tehnični pripomočki za kategorije C, Č in D: kompas, pisalo, piščalka, prva pomoč, 

geo trikotnik(kotomer), šestilo, ravnilo, računalo. 

Za vse tekmovalce bo zagotovljena malica in čaj, ostalo iz nahrbtnika.  

Ekipe morajo biti primerno opremljene. Opozarjamo na primerno planinsko obutev, ekipe 

morajo imeti s sabo komplet prve pomoči. 

Ob prijavi lahko navedete naslov vaše e-pošte, na katerega vam bomo poslali štartno listo. 

Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu , zato naj imajo ekipe v primeru 

slabe vremenske napovedi s sabo primerno zaščito proti dežju.  Odpoved tekme 

bo le v primeru že zapadlega snega ali napovedi o močnem dežju ali sneženju. 

 

VABLJENI 

*PRAVILA ZA PLANINSKA ORIENTACIJSKA TEKMOVANJA  

(čistopis s sprejetimi dopolnili – 13. seja Upravnega odbora MK PZS , 26. 09. 2012) 
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