
 

 

 

 

 

                              

RAZPISUJE 3. TEKMO V SAVINJSKI PLANINSKI ORIENTACIJSKI LIGI 

V SEZONI 2010/2011 

  

»MIGOJNICE 2011« 

  

Tekmovanje bo potekalo na območju občine Ţalec,  v soboto 9.4.2011. Zbirališče(zbor) in start vseh 

ekip v vseh kategorijah ob 8.30 uri pri klubskih prostorih PD Zabukovica, Migojnice 6 3302 Griže 

(DOM SVOBODE GRIŽE).Start prvih ekip ob 9. 00 uri. 

  

Start in cilj nista na istem mestu. Tekmovanje bo potekalo v 7. kategorijah: 

  

         Kategorija »A« - mladi planinci do vključno 6. razreda OŠ 

         Kategorija »B« - mladi planinci 7.,8. In  9. razreda OŠ 

         Kategorija »C« - mladinci od 1. letnika srednje šole do vključno 26. Leta starosti 

         Kategorija »D« - mlajši člani (27 let in več) 

         Kategorija »E« - starejši člani (40 let in več) 

         Kategorija »F« - druţine 

         Kategorija  »I« - upokojenec (vsaj 2. člana nad 60 let – ostali prosto) 

  

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). 



  

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. 

  

Tekmovanje bo potekalo po pravilih za planinsko orientacijsko ligo in planinska orientacijska 

tekmovanja. Obvezne so planinske izkaznice s plačano članarino za leto 2011. 

  

Ekipe naj bodo opremljene za gibanje po sredogorju glede na vremenske razmere. Tekmovanje bo  

potekalo v vsakem vremenu. Rezervna oblačila in obutev se lahko dostavi na cilj. 

  

Vsem tekmovalcem bo po končanem tekmovanju na cilju zagotovljena malica. Predviden zaključek 

tekmovanja bo ob 15.00 uri. 

  

Prijave se zbirajo, do srede 6.4.2011 na navedene naslove. Ob prijavi lahko navedete naslov vaše e-

pošte, na katerega vam bomo poslali štartno listo. 

-  Milan Polavder gsm 041/688-055, milan.polavder@gmail.com 

-  Danijel Pader gsm 041/783-957, danijel.pader@triera.net 

-  Volodja Gothe gsm 041/616-421, volodja.gothe@triera.net 

  

  

  

  

VABLJENI ! 
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