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VABILO NA NOČNI POT 

 
Planinsko društvo Domžale  vabi vse planince na 3. planinsko orientacijsko tekmovanje (POT) v sklopu 
Dolenjsko – Gorenjske lige. Tokrat smo pripravili malo drugačno tekmovanje, saj bo potekalo ponoči. 
 

KDAJ: V petek, 5. aprila, z zborom ekip ob 18.30. Predvidoma se bo tekmovanje zaključilo do 22:30. 
 

KJE: Start in cilj ekip bo na parkirišču športno rekreativnega centra v novem delu Trzina. Za 
natančnejšo lokacijo si oglej karto (na drugi strani).  
 

PRAVILA: Tekmovanje bo potekalo po Pravilih za planinska orientacijska tekmovanja 
http://www.pzs.si/javno/dokumenti/mk%20pzs/MK_PZS-Pravilnik_POT_2012-pravi2.pdf. 
 

RAZPISANE 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) 
 

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost! 
 
OPREMA TEKMOVALCEV IN EKIP: Tekmovalci naj imajo ustrezno obutev in športno oblačila, ki naj 
pokrivajo celo telo. Tekmovanje bo potekalo ponoči, tako da ne pozabite na ustrezno (močno) 
svetilko in rezervne baterije. 
Po novih pravil mora vsaka ekipa imeti osnovni komplet prve pomoči, zaradi dodatne varnosti pa naj 
ima tokrat s seboj tudi piščalko. 
 

DODATNA OPREMA ZA KATEGORIJE C, Č, D, H in I: Kompas, kotomer, šestilo, ravnilo, pisalo in 
kalkulator. 
 

STARTNINA: Startnino poravnate na startnem mestu in znaša 10€ na ekipo. 
 

ROK PRIJAV: Prijave zbiramo do srede, 3. aprila. 
 

KONTAKT:  031/246-201 (Jernej) ali jernej.juzna@gmail.com. 
 

VODJI: Luka Skočir in Jernej Južna 
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STARTNO MESTO: 
Ko zavijete v Trzin, se peljete po glavni Mlakarjevi cesti do konca in tam zavijete levo. čez 50m je 
parkirišče! 
 

 


