Planinska društva Savinjske planinske orientacijske lige
in
Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije
objavljajo javni razpis za

SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE (SPOT)
SAVINJSKA 2022, 21. in 22. maja 2022

Kraj tekmovanja
Kategorije

Na tekmovanju se
preverja

Sestava ekip

Kategorije C, D in H
Kategorije A, B, E, F,
G in I
Predviden zaključek
tekmovanja

Kje in kdo?
Občini Tabor in Prebold
A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole,
B – učenci do vključno 9. razreda osnovne šole,
C – mladina (do vključno 20 let),
D – člani (od 18 let),
E – starejši (od 45 let),
F – družine (najmanj eden od staršev oz. starih staršev in otroci do
vključno 9. razreda osnovne šole),
G – osnovnošolska odprta (ekvivalentna kategoriji B),
H – odprta (ekvivalentna kategoriji D),
I – odprta (ekvivalentna kategoriji E).
- znanje iz orientacije,
- teoretično in praktično poznavanje snovi Planinske šole (PZS
2011, več avtorjev),
- poznavanje flore in favne,
- splošno planinsko znanje,
- poznavanje dodatnega gradiva (Savinjska planinska pot),
- telesno pripravljenost.
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu.
Dvočlanske ekipe na tekmovanju ne morejo nastopiti.
Zborno mesto in začetek tekmovanja
Dom krajanov Tabor (Tabor 25, 3304 Tabor), 21. 5. 2022 ob 8.30
Dom krajanov Tabor (Tabor 25, 3304 Tabor), 22. 5. 2022 ob 8.00
Zaključek je za vse kategorije predviden v nedeljo, 22. 5. 2022, do
17.00, cilj ni na istem mestu kot start. V soboto in nedeljo bo po
prihodu na cilj poskrbljeno za prevoz voznikov na start.

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

Rok prijave
Postopek prijave

Startnina

Plačilo startnin

Prijave
Nedelja, 15. 5. 2022, do polnoči
Prijave sprejemamo prek spletnega obrazca
https://docs.google.com/forms/d/1hrSV3wHjaGbhlwAPO5glZVPj
eNFPzksQhfqkR1nAdvY
oz. na elektronskem naslovu spot2020.savinjska@gmail.com,
prijava je potrjena šele ob nakazilu startnine.
kategorije A, B, E in F – 29 EUR,
kategoriji G in I – 34 EUR,
kategoriji C in D – 44 EUR,
kategorija H – 49 EUR.
Startnine poravnajte najkasneje do srede, 18. 5. 2022, na TRR
IBAN: SI56 0400 1004 6474 144 (Nova KBM)
SWIFT: KBMASI2X
SKLIC: SI00 2022052122
Planinsko društvo Žalec
Aškerčeva ulica 13, p.p. 86
3310 Žalec
Namen plačila: SPOT 2022, planinsko društvo, kategorija ekipe

Možnost prehrane

Prenočišče
Dodatna literatura

Podatki o karti
Odpoved tekmovanja

Oprema tekmovalcev

Ekipe oziroma društva, ki ne bodo poravnala startnin do srede,
18. 5. 2022, ne morejo sodelovati na tekmovanju.
Ostale informacije
Ekipam v kategorijah C, D in H bodo zagotovljeni sendvič, pozno
kosilo/večerja in nočni obrok v soboto ter zajtrk v nedeljo.
Vse ekipe prejmejo topli obrok v nedeljo po zaključku
tekmovalnega dela.
Prosimo, da ob prijavi navedete število članov, ki bi želeli
brezmesno prehrano.
Ekipam C, D in H je zagotovljeno prenočevanje v telovadnici. S
seboj prinesite spalne vreče, ležalne podloge in copate.
Dodatna literatura bo enaka za vse tekmovalce:
- Vodnik po Savinjski planinski poti (na spletni strani PD
Šempeter); od strani 1 do strani 25 ter od strani 69 do konca
(samo opisi koč),
- Alpske živali, Rudolf HOFER, Ljubljana, CZ, 1991 (Sprehodi
v naravo),
- Zavarovane rastline, Peter ŠKOBERNE, Planinska založba pri
PZS, 4. izdaja, 1995.
Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25000, leto izdaje
1998. Karto ekipe prevzamejo na startu.
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu. V primeru slabše
vremenske napovedi naj imajo tekmovalci s seboj primerno
zaščito.
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne
glede na vremenske razmere. Pravilnik zahteva visoko ali nizko
pohodno obutev s podplatom iz narebričene gume za vse
kategorije in prvo pomoč za kategorije C, D, E, F, H in I.

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

Tehnični in drugi
pripomočki

Ekipe v vseh kategorijah potrebujejo kompas, pisalo in mobilni
telefon.
Kategorije C, D, E, H in I potrebujejo dodatno še opremo za
vrisovanje točk (šestilo, geotrikotnik in žepno računalo).
Kategorije C, D in H potrebujejo tudi svetilko.

Uporaba aplikacij, ki omogočajo grafični prikaz lokacije na karti,
je prepovedana in bo kaznovana z diskvalifikacijo ekipe!
Smer prehoda proge
Smer prehoda proge je obvezno določena z vrstnim redom
oštevilčenja KT.
Identifikacija
Vsi tekmovalci, ki so člani PD, morajo imeti s seboj planinsko
tekmovalcev
izkaznico ali dnevnik Ciciban planinec / Mladi planinec s plačano
članarino za leto 2022.
Tekmovalci, ki niso člani PZS, se morajo identificirati z drugim
dokumentom (osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, ipd.).
Možnost napredovanja Prve tri uvrščene ekipe v kategorijah B, C, D in E bodo povabljene
k sodelovanju na mednarodnem tekmovanju »Balkansko planinsko
orientacijsko tekmovanje (BMUMOC)«, ki bo potekalo v
Sloveniji od 30. 9. do 2. 10. 2022. V kolikor se bo ekipa
sodelovanju odpovedala, se bo mesto ponudilo naslednje uvrščeni
ekipi. Udeležbo na tekmovanju bosta sofinancirali MK in PZS.
Dodatno
Podrobne informacije bodo na voljo na spletni strani
http://www.pdzalec.si/index.php?stran=99.
Morebitna vprašanja lahko zastavite na elektronski naslov
spot2020.savinjska@gmail.com.
Kontaktna številka organizatorja za nujne zadeve:
041 460 716 – Matjaž Žohar
Pravila
Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku lige ter Pravilniku POT, ki
sta bila sprejeta 22. marca 2019 na 2. seji MK PZS
(https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=187).

Orientacijski pozdrav in se vidimo maja!
Ekipa SPOT 2022
Vodja SPOT 2022:
Matjaž Žohar – Biba

Načelnica MK PZS:
Ana Suhadolnik

… skupaj zmoremo več …
PD »Dobrovlje« Braslovče, PD Galicija, PD Liboje, PD Polzela, PD Prebold, PD Šempeter, PD Tabor,
PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec

