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Planinsko društvo "Dobrovlje" Braslovče organizira 1. orientacijsko tekmo v Savinjski 

orientacijski ligi v sezoni 2011/2012, ki bo v soboto, 15. 10. 2011, z zbiranjem ob 8.30  in 

startom  prvih ekip ob 9.00.  Ob 8.50 pozdrav tekmovalcem in dodatna navodila. 

 

Zbirališče in start vseh ekip bo pri Domu borcev na DOBROVLJAH. Za čaj in malico bo 

poskrbljeno. 

 

Tekmovanje bo potekalo v šestih 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 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  

 

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

narisanimi kontrolnimi točkami. Potrebujejo svinčnik, priporočljivo pa je tudi ravnilo in 

kompas. Za kategorijo E je potrebno popolno znanje uporabe kompasa. 

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

kompasa (del kontrolnih točk bo potrebno vrisati iz danih podatkov). Kompas, kotomer, 

šestilo, ravnilo in svinčnik mora ekipa imeti s seboj. 

 

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

izrazoslovje pa bo iz planinske šole, izdaja 1983. Prav tako pa se bodo na progi opravljale tudi 

praktične naloge:  prva pomoč, vozli, rastlinstavo, živalstvo, merjenje azimuta.... 

 

Tekmovanje bo potekalo po dogovorjenih pravilih za planinska orientacijska tekmovanja. 

Obvezne so planinske izkaznice! Uporaba mobilnih telefonov med tekmovanjem je 

prepovedana. Predviden zaključek tekmovanja je ob 14.00. 

 

Prijave zbira do srede 12. 10. 2011:  Dean Matjašič tel.: 051 357 933 

                 ali na e-pošto: deanmatjasic@gmail.com Ob prijavi navedite število tekmovalcev v 

posamezni kategoriji. 

 

Tehnični vodja:  Dean Matjašič                                              Vodja tekmovanja: Franci Kumer 

Organizacijski vodja: Amadej Kumer 

 

 

VABLJENI! 

Braslovče,  22. 9. 2011  
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