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POT ANDRAŽ 2012 
 

Planinsko društvo Polzela razpisuje  
3. tekmo v Savinjski planinski orientacijski ligi  
za sezono 2011/2012 
 

 

Kdaj: v soboto, 21. aprila 2012 

Zbiranje ekip: v Domu krajanov, v Andražu nad Polzelo, ob 8.30 uri 

Start prvih ekip: ob 9.00 uri.  

Zaključek tekmovanja: predvidoma ob 14. uri. Start  in cilj nista na istem mestu! 

 

Za malico bo poskrbljeno! 

 

Kategorije: tekmovanje bo potekalo v šestih 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 26. leta starosti 

 kategorija »D« mlajši člani (27 let in več) 

 kategorija »E« starejši člani (40 let in več) 

 kategorija »F« družine 

 

Napotki:  
 

1. za kategorije A, B, E in F je potrebno poznavanje orientacije po karti DTK 25 z 

vrisanimi kontrolnimi točkami. Za kategoriji C in D je potrebno popolno znanje 

orientacije z uporabo karte DTK 25 in kompasa (nekaj kontrolnih točk bo 

potrebno, iz danih podatkov s pomočjo kompasa in risalnega pribora, vrisati na 

karto). 

2. Teoretična vprašanja (ne pozabite na pisala!) za vse kategorije se bodo nanašala 

na vsebino knjige Planinska šola (PZS, 2005). Opravljanje praktičnih nalog na 

kontrolnih točka velja za vse kategorije.  

3. Tekmovanje bo potekalo po pravilih planinsko-orientacijske lige in planinskih 

orientacijskih tekmovanj.  

4. Obvezne so planinske izkaznice s plačano članarino za leto 2012. 

 

 

Zbiranje prijav: prijave zbiramo do vključno srede, 18. aprila 2012, Zoran Štok (GSM: 

041 754 778 ali na zoran.stok@gmail.com). Ob prijavi lahko navedete naslov vaše e-

pošte, na katerega vam bomo poslali štartno listo. 

 

 

Veseli bomo vaše udeležbe! 

 

PD Polzela 

Zoran Štok, vodja tekmovanja 
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