
 

 

                        Mladinski odsek PD Zabukovica, 3302 Griže 

              vas vabi na 2. POT-»ZABUKOVICA 2012« v Savinjski 

orientacijski ligi 2012-13, ki bo v soboto, 17. novembra 2012. 

Zbirališče, start in cilj ekip bo v centru kraja Zabukovica pri gasilnem 

domu; zbor ob 8,30 uri, start prvih ekip ob 9,00 uri. Zaključek 

tekmovanja bo predvidoma okrog 15,00 ure.    

Tekmovati bo možno v naslednjih kategorijah:                                                                  

*kategorija A-mladi planinci do vključno 6. razreda OŠ                                                         

*kategorija B-mladi planinci 7.,8. in 9. razred OŠ                                                                      

*kategorija C-mladinci od 1. letnika SŠ do vključno 18. leta                                                  

*kategorija Č-mladinci od 19. leta do vključno 26. leta                                                              

*kategorija D-mlajši člani od 27. leta do vključno 39. leta                                                                               

*kategorija E-starejši člani od 40. leta naprej                                                                             

*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)                                                                                                                                               

V kategoriji A in B lahko ekipe tekmujejo za PD ali za OŠ.                                                               

Za kategorije A,B,E,F in G bo potrebno znanje iz orientacije po karti DTK 25 z narisanimi KT; 

za kategorije C,Č in D bo potrebno  znanje iz orientacije z uporabo karte DTK 25 in kompasa 

(del KT bo potrebno narisati iz podanih podatkov). Teoretična vprašanja za vse kategorije 

bodo iz vsebine knjige Planinska šola (izdaja PZS-2005). Za kategorije C,Č,D in E bo potreben 

pribor za vrisovanje KT. Tekmovanje bo potekalo po pravilih za POL in POT,ki so bila sprejeta 

26.09.2012. Startnine ni!                                                                                                                   

Vsak udeleženec mora imeti s sabo člansko izkaznico s plačano članarino PZS veljavno v 

tekočem koledarskem letu! Vsi udeleženci tekmujete na lastno odgovornost ! Udeleženci 

boste prejeli brezplačen čaj in malico; prvouvrščene ekipe boste nagrajene s pokali, vse ekipe 

pa z diplomami. Prijavite se do vključno srede, 14.11.2012  pri Bogomilu Polavder-Milanu na 

041-688-055 ali milan.polavder@gmail.com. Ob prijavi prosimo za naslov vaše e-pošte, na 

katero vam bomo poslali startno listo. V primeru napovedanih zelo slabih vremenskih razmer 

bomo tekmo prestavili na kasnejši datum, o tem boste obveščeni pravočasno. Dostop do 

starta bo možen z osebnimi vozili, kombiji in manjšimi avtobusi, parkirišče bo zagotovljeno.  

Tehnični vodji tekme: Danijel Pader in Volodja Gothe                                                            

Organizacijski vodja tekme: Bogomil Polavder-Milan                                                               

Vljudno vabljeni in nasvidenje v bregih in dolinah okoli Zabukovice!  
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