
 
 

TEHNIČNI PRAVILNIK TEKMOVANJA MLADINA IN GORE 

 

1. Člen 
 

Tehnični pravilnik določa predvideno obliko in potek regijskih in državnega tekmovanja MLADINA IN GORE. 

2. člen 
Regijsko tekmovanje: 

Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov: 

1. Pisni testi: pišejo jih vse ekipe, ki sodelujejo na tekmovanju. Večina (najmanj 90%) je sestavljenih iz 
vprašanj, ki ponujajo tri možne odgovore od katerih je pravilen samo en. Manjši del vprašanj (največ 
10%) pa je sestavljeno iz nalog kjer je medsebojno potrebno pravilno povezati trditve. Vprašanja so 
različnih utežnih vrednosti (2,3,5 točk). Vprašanja se lahko nanašajo na planinsko šolo skladno s 25. 
členom Pravilnika tekmovanja Mladina in gore za osnovne šole. Vrednost odgovorov določi pisec 
vprašanj. Največje število vprašanj je 30.  

Čas pisanja: 45 minut 

2. Dodatni testi: pišejo jih ekipe, ki si delijo mesta, ki vodjijo na državno tekmovanje. Sestavljeni so iz 
vprašanj, ki imajo podane tri možne odgovore in je pravilen samo eden, iz opisnih vprašanj, kjer se 
odgovor napiše na črto in iz nalog kjer je medsebojno potrebno pravilno povezati trditve. Vprašanja so 
različnih utežnih vrednosti (2,3,5 točk). Vprašanja se lahko nanašajo na planinsko šolo skladno s 25. 
členom Pravilnika tekmovanja Mladina in gore za osnovne šole. Vrednost odgovorov določi pisec 
vprašanj. Največje možno število vprašanj je 10. 

Pisanje dodatnih testov nadzoruje regijska tekmovalna komisija, ki jih tudi ovrednoti. 

Čas pisanja 15 minut. 

3. člen: 
Državno tekmovanje  

Tekmovanje je sestavljeno iz treh delov 

1. Pisni del: opravljajo ga vse ekipe, ki na tekmovanju sodelujejo. Večina (najmanj 90%) je sestavljenih iz 
vprašanj, ki ponujajo tri možne odgovore od katerih je pravilen samo en. Manjši del vprašanj (največ 10%) 
pa je sestavljeno iz nalog kjer je medsebojno potrebno pravilno povezati trditve. Vprašanja so različnih 
utežnih vrednosti (2,3,5 točk). Vprašanja se lahko nanašajo na splošno gorniško znanje, na planinsko šolo 
ali na dodatno predpisano gradivo. Vrednost odgovorov določi pisec vprašanj. Največje število vprašanj je 
30. 
Čas pisanja: 45 minut. 

2. Dodatni testi: pišejo jih ekipe, ki si delijo mesta, ki vodijo v finale državnega tekmovanja. Sestavljena so iz 
vprašanj, ki imajo podane tri možne odgovore in je pravilen samo eden, iz opisnih vprašanj, kjer se odgovor 
napiše na črto in iz nalog kjer je medsebojno potrebno pravilno povezati trditve. Vprašanja so različnih 
utežnih vrednosti (2,3,5 točk). Vprašanja se lahko nanašajo na splošno gorniško znanje, na planinsko šolo 
ali na dodatno predpisano gradivo. Vrednost odgovorov določi pisec vprašanj. Največje možno število 
vprašanj je 10. 
Pisanje dodatnih testov nadzoruje državna tekmovalna komisija, ki jih tudi ovrednoti. 

Čas pisanja 10 minut. 



 
 

3. Finale v obliki kviza pred občinstvom. Potek finala vodi in nadzira državna tekmovalna komisija. 
Natančneje je izvedba opredeljena v 4. členu. 
 

4. člen: 
Finale v obliki kviza 

Vprašanja zastavlja povezovalec in sicer dobi vprašanja tik pred pričetkom finalnega dela in sicer mu jih vroči 

državna tekmovalna ekipa.  

Ekipe odgovarjajo na 10 vprašanj. Vprašanja se lahko nanašajo na splošno gorniško znanje, na planinsko šolo ali 

na dodatno predpisano gradivo. Vprašanja so različnih tipov in sicer lahko terjajo zapis enoumnih odgovorov na 

list ali pa praktično demonstracijo uporabe gorniškega znanja. Pred vsakim vprašanjem povezovalec pove temo, 

na katero se bo nanašalo zastavljeno vprašanje.  

Po zastavljenem vprašanju povezovalec ekipam pove tudi kakšen je čas za odgovor oz. izvedbo praktične 

demonstracije gorniškega znanja. Tega vnaprej določi pisec vprašanj. Za pravilen odgovor oz. demonstracijo 

prejme ekipa eno točko. Za nepravilen odgovor oz. demonstracijo ekipa ne prejme nobene točke. 

Demonstracijo uporabe gorniškega znanja ocenjuejejo strokovno usposobljeni člani državne tekmovalne 

komisije (MPV, VPZS, IPV).   

Vsaka ekipa ima na voljo enega planinčka. Ob vložitvi se število točk doseženih pri zastavljenem vprašanju 

podvoji. Vložiti ga morajo pred branjem vprašanja, in sicer po tem, ko izvedo temo vprašanja. Povezovalec 

mora vsakič po prebrani temi ekipe vprašati, če želijo vložiti planinčka.  

5. člen: 
Končna razvrstitev v finalnem delu 

Ekipe se razvrstijo glede na število točk v finalnem delu. V primeru istega seštevka se upošteva spodnje kriterije: 

a) mesta od drugega nižje 

Ekipam, ki si po finalnih vprašanj delijo drugo ali katerokoli nižje mesto, se pri končni razvrstitvi upoštevajo 

rezultati doseženi v pisnem delu in sicer po zaporednih kriterijih: bolje se uvrsti ekipa, ki je v pisnem delu zbrala 

več točk.  

1. bolje se uvrsti ekipa, ki je v pisnem delu zbrala večje število pravilnih odgovorov na vprašanja vredna 5 

točk;  

2.  bolje se uvrsti ekipa, ki je v pisnem delu zbralavečje število pravilnih odgovorov na vprašanja vredna 3 

točke;  

3. bolje se uvrsti ekipa, ki je v pisnem delu zbrala večje število pravilnih odgovorov na vprašanja vredna 2 

točki;  

4. žreb opravljen med pregledom testov in ob prisotnosti obeh vodij ekip. 

Za dodatno razlago glej spodnje primere. 

Primer 1:  



 
 
Ekipi A in B sta v finalu dosegli 6 točk in si delita 4. mesto. V pisnem delu je ekipa A dosegla 67, ekipa B pa 72 

točk. Sklep: 4. mesto pripada ekipi B, 5. Mesto pa ekipi A, ki je zbrala manj točk.  

Primer 2: 

Ekipi A in B sta v finalu dosegli 4 točke in si delita 7. mesto. V pisnem delu sta obe ekipi dosegli 62 točk pri tem 

pa je ekipa A pravilno rešila 5 vprašanj za 5 točk, 7 vprašanj za 3 točke in 8 vprašanj za 2 točki, ekipa B pa 5 

vprašanj za 5 točk, 5 vprašanj za 3 točke in 11 vprašanj za 2 točki. Sklep: 7. mesto pripada ekipi A, 8. pa ekipi 

B, ki ima manj pravilnih odgovorov za 3 točke. 

Primer 3: 

Ekipi A in B sta v finalu dosegli 8 točk in si delita 2. mesto. V pisnem delu sta dosegli identično število točk, 

ujemalo pa se je tudi njuno število pravilnih odgovorov na vprašanja za 5 točk, 3 točke in 2 točki. Ker je 

tekmovalna komisija to možnost predvidila, je na ogledu z možno težavo seznanila obe vodji ekip. Izvedli so žreb 

z metom kovanca, po katerem je bila za boljšo uvrstitev izbrana ekipa A. 

Sklep: Ekipa A osvoji 2. mesto, ekipa B pa 3. Mesto 

b) prvo mesto 

Ekipe, ki si po koncu finanlih vprašanj delijo prvo mesto odgovarjajo na dodatno vprašanje: 

- V primeru, da nanj pravilno odgovori le ena ekipa, ta osvoji prvo mesto, pri ostalih pa se upošteva rezultate 

predtekmovanja po zgoraj opisanem kriteriju a).  

- V primeru, da je pravilnih odgovorov izenačene ekipe nadaljujejo z odgovarjanjem, pri ostalih pa se upošteva 

rezultate predtekmovanja po zgoraj opisanem kriteriju a). 

- V primeru, da ni nobenega pravilnega odgovora, z odgovarjanjem nadaljujejo vse ekipe. 

V primeru, da po prvem dodatnem vprašanju ni odločitve, se zastavi še eno. Po njem se upošteva enake 

razvrstitvene kriterije kot po prvem dodatnem vprašanju.  

V primeru, da tudi po drugem dodatnem vprašanju ni odločitve, izenačene ekipe tekmujejo v izdelovanju vozlov, 

in sicer vodja tekmovalne komisije izbere enega izmed našteih vozlov: osmica, bičev, polbičev, podaljševalni in 

prusykov vozel. Vozel morajo samostojno izdelati vsi člani ekipe, izdelovanje pa poteka sočasno za vse ekipe. 

Ob koncu se prešteje število pravilno izdelanih vozlov. Zmaga ekipa, ki jih zbere največ. V primeru, da tudi po 

tej nalogi ni končne odločitve, se upošteva rezultate predtekmovanja po zgoraj opisanem kriteriju a). 

6. člen 
Tehnični pravilnik je ob predložitvi s strani koordinatorice tekmovanja MiG sprejel Odbor za mentorje planinske 

vzgoje, potrdil pa Izvršni odbor MK PZS. 

 

V Ljubljani, 21. avgusta 2013 

Koordinatorica tekmovanja MiG                                                                                                                 Načelnik MK PZS 

Brigita Čeh                                                                                                                                                          Matej Ogorevc 


