
                                  MO PD NAZARJE  
                                               objavlja javni razpis za 

 

(SLOVENSKO) PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 
 

Kraj tekmovanja:                                Šmartno ob Dreti  
Kategorije: A – učenci do vključno  6. razreda osnovne šole 

B – učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole. 
C – srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta) 
Č – mladina (od 19. leta do vključno 26. leta) 
D – člani (nad 27 let) 
E – starejši (člani  nad 40 let) 
F - družine  (najmanj eden od staršev in otroci osnovnošolci) 
G – odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B) 
H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D) 
I – odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C)  

 

Zborno mesto in začetek tekmovanja: 

Za vse kategorije Zbor v soboto, 28.3.2015 ob 8.00 na igrišču (Račnek) v 
Šmartnem ob Dreti (Priloga: Označeno na karti). 

Ekipe: Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. 
Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa 
le z dvema članoma, za kar prejme ekipa 10 kazenskih točk. 

Prijave: 

Podatki o karti: Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1998. 
Karto ekipe prevzamejo na startu. 

Postopek prijave: Do srede, 25.3.2015 na tikaostruh@gmail.com 
Odpoved tekmovanja: Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu. V primeru slabše 

vremenske napovedi naj imajo tekmovalci s seboj primerno zaščito. 

Dodatne informacije: 

Oprema tekmovalcev: Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na 
vremenske razmere. Pravilnik zahteva planinsko obutev za vse 

kategorije in prvo pomoč za kategorije C, Č, D, E, F, H. 

Potrebni tehnični in drugi 
pripomočki: 

Vse kategorije potrebujejo kompas, pisalo in piščal. Kategorije C, Č, D in 
H dodatno potrebujejo kotomer, šestilo, ravnilo, žepno računalo in 
svetilko. Uporaba kakršnihkoli naprav, ki omogočajo grafični prikaz 

lokacije na karti je prepovedana in bo kaznovana z diskvalifikacijo ekipe 
iz tekmovanja. 

Pravila: Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku lige ter Pravilniku POT. Oba 
iz 13. Seje MK PZS, dne 26. Septembra 2012. (www.mk.pzs.si) 

 
 VABLJENI! 

Vodja tekmovanja:  

PATRICIJA OSTRUH 

tikaostruh@gmail.com  

031-783-802 


