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PLANINSKI ORIENTACIJSKI MARATON
Planinski društvo Slivnica pri Celju in Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije 

objavljata javni razpis za:

POM SLIVNICA 2010
Organizator: PD Slivnica pri Celju in MK PZS 
Kraj tekmovanja: območje občine Šentjur
Zborno mesto in začetek 
tekmovanja:

sobota, 6. novembra 2010, ob 8:30 za kulturnim domom v Gorici pri 
Slivnici

Število članov ekipe: Tekmovalci se za tekmo prijavijo posamično. Ekipa šteje dva 
tekmovalca, ki se določita z žrebom.  

Tehnični pripomočki: kompas, pisalo, piščalka in prva pomoč
Podatki o progi: Tekmovalni progi bosta dve:

- lažja proga A – dolžina proge okoli 8 do 10 km  
- težja proga B – dolžina proge okoli 12 do 15 km 
Na progi bosta tudi dve praktični nalogi iz planinske tematike.

Podatki o karti: Državna topografska karta DTK 25 merilo 1 : 25.000, leto izdelave 1998
Prijave: Planinsko društvo Slivnica pri Celju

Gorica pri Slivnici 98
3263 Gorica pri Slivnici
ali na e-mail: pdslivnicapricelju@gmail.com

Startnina:  6 € na tekmovalca
Rok za prijave: Do srede, 3. 11. 2010
Odpoved tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu.
Zaključek tekmovanja: v soboto, 6. novembra 2010 predvidoma ob 16:00
Malica: Vsem tekmovalcem bo po končanem tekmovanju na cilju zagotovljena 

malica.
Vsaj na eni kontrolni točki in na cilju bo tekmovalcem na voljo brezplačen 
čaj in brezalkoholni napitek.

Oprema tekmovalcev: Ekipe naj bodo opremljene za gibanje po sredogorju glede na 
vremenske razmere, saj tekmovanje poteka v vsakem vremenu:
planinska obutev, planinska oblačila, zaščita pred mrazom in dežjem in 
rezervna obleko in obutev na cilju (rezervna obleka in obutev se lahko 
pusti na startu). 

Identifikacija tekmovalcev: Vsi tekmovalci morajo na startu pokazati planinsko izkaznico s plačano 
članarino za leto 2010. 

Pravila tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska 
tekmovanja (Obvestila PZS št. 9. oktober 2008).
http://www.pdd.si/upload/spot/pravila.pdf

Dodatne informacije: Dodatne informacije bodo na voljo na spletni strani: www.  pdslivnica.com  
Ali na GSM:    040 161 352 Matej Planko
                       031 416 066 Metod Gradič                  

Vodja tekmovanja:  
   Matej Planko                        

Tehnični vodja tekmovanja:
           Metod Gradič
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