
                                                                                                                                                 

 

 

 

RAZPISUJE 1. TEKMO V SAVINJSKI PLANINSKI ORIENTACIJSKI LIGI 

V SEZONI 2019/2020 

 

»KOLJA 2019« 
 
Tekmovanje bo potekalo na območju občin Prebold- Žalec,  v soboto 21.9.2019. Zbor ekip ob 8.30 uri 

in s startom prvih ekip ob 9.00 uri. Zbirališče in start ekip v vseh kategorijah bo pri športnem centru 

Matke (Matke 76/a 3312 Prebold) Start in cilj nista na istem mestu. Tekmovanje bo potekalo v 6. 

kategorijah: 

 

 Kategorija »A« - učenci do vključno 6. razreda OŠ 

 Kategorija »B« - učenci do vključno 9. razreda OŠ 

 Kategorija »C« - mladina (do vključno 20 let) 

 Kategorija »D« - člani ( od 18 let) 

 Kategorija »E« - starejši (od 45 let) 

 Kategorija »F« - družine (najmanj eden od staršev oz. starih staršev in otroci do vključno 9. 

razreda osnovne šole)  

 

Za kategorije A, B in F je potrebno poznavanje orientacije po karti DTK 25 z vrisanimi kontrolnimi 

točkami. Za kategorije C, D in E je potrebno popolno znanje orientacije z uporabo karte DTK 25 ter 

kompasa (nekaj kontrolnih točk bo potrebno vrisati na karto iz danih podatkov s pomočjo 

kompasa in risalnega pribora tudi E ).Teoretična vprašanja za vse kategorije se bodo nanašala na 

vsebino knjige Planinska šola (PZS, 2005). Na kontrolnih točkah se bodo opravljale praktične naloge, 

velja za vse kategorije. 

Tekme se lahko udeležijo tudi ekipe ki niso v ligi le da so te izključene iz točkovanja  za SPOT. Ekipe 

sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu, oziroma  izjemoma  in z dovoljenjem 

organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa le z dvema članoma ,za kar prejme ekipa 10 kazenskih 

točk. 

 

Tekmovanje bo potekalo po pravilniku lige ter pravilniku POT .oba iz 2. seje 22.marca 

2019.(www.mk.pzs.si) Obvezne so planinske izkaznice s plačano članarino za leto 2019. 

Vsi udeleženci tekmujete na lastno odgovornost ,obvezna planinska oprema  primerna za sredogorje 

saj tekma poteka v vsakem vremenu. 

 

Vsi udeleženci tekmovanja bodo dobili prigrizek in topel napitek Predviden zaključek tekmovanja bo 

ob 15.00 uri. 

 

Prijave  zbira do srede, 18.9.2019: Volodja Gothe tel.:  041 616 421 ali na e- pošto: 

volodja.gothe@triera.net 

 

 

VABLJENI! 

 

 
Migojnice 03.09.2019 
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