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Mladinski odsek Planinskega društva Onger Trzin vabi vse orientacijskih dogodivščin željne na drugo 

tekmo v Dolenjsko – Gorenjski ligi v letošnji sezoni.  Kot veste, se vrhunec tekmovalnega leta v 

orientaciji  - SPOT naglo bliža, zato ste prisrčno vabljeni, da se nam pridružite pri nabiranju izkušenj in 

točk potrebnih za uvrstitev. 

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA:  14. 3. 2015 ob 8:30, Osnovna šola Trzin 

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) 
 

SESTAVA EKIP:  Ekipe, ki lahko tekmujejo štejejo 3 – 5 članov.  
2 dodatni točki za vsako žensko članico ekipe 
10 dodatnih točk za petčlanske ekipe 
10 točk odbitka za tričlansko ekipo 
10 točk odbitka za ekipo katere vsaj en član nima izkaznice s članarino za tekoče leto 
 

NA TEKMOVANJU SE TOČKUJE: 
 
PRAKTIČNO ZNANJE: 

 Uspešen prehod proge 

 Orientacija 

 Vozli 

 Splošne planinske spretnosti 

 Vrisovanje točk 

 Naloga organizatorja(dodatna oprema ni potrebna) 
TEORETIČNO ZNANJE: 

 Vprašanja iz orientacije in topografije 

 Vprašanja iz snovi planinske šole 
 

ŠTARTNINA: 2,5 EUR na osebo, v ceno sta všteta čaj in malica po prehodu proge. 
 
PRIJAVE: Najkasneje do torka 10. 3. 2015, na mail spela.kralj2@gmail.com ali telefonsko številko 
041-751-181 

 
Vsaka ekipa potrebuje kompas, planinsko obutev, komplet prve pomoči, pisalo, vsaj en delujoč 
mobilni telefon in hrano ter pijačo za na pot. Ekipe, ki vrisujejo točke potrebujejo risalni pribor.  
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Tekmovanje bo potekalo po pravilniku objavljenem na spletni strani Mladinske komisije  Planinske 
zveze Slovenije:  http://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=108 
Tekmovalci bodo za prehod proge prejeli karte pripravljene na karti DTK25.  
Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 
Z orientacijskimi pozdravi, se vidimo 14. marca. 
 
Vodja tekmovanja, 
Špela Kralj 
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