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PD Polzela 
                      RAZPISUJE DRUGO TEKMO V SAVINJSKI PLANINSKI                  Polzela, 10.4.2022 

ORIENTACIJSKI LIGI V SEZONI 2021/2022   

»POLZELA 2022« 
Tekmovanje bo potekalo v soboto 23. aprila 2022, z zbiranjem ekip ob 8.30 uri in startom 
prvih ekip ob 9.00 uri. Zbirališče, start in cilj ekip v vseh kategorijah bo v mali telovadnici 
osnovne šole Polzela. 
 
Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah:  

• kategorija »A« - mladi planinci do vključno 6. razreda OŠ 

• kategorija »B« mladi planinci od 7. do 9. razreda OŠ 

• kategorija »C« mladina (do vključno 20 let) 

• kategorija »D« člani (18 let in več) 

• kategorija »E« starejši člani (45 let in več) 

• kategorija »F« družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno 9. razreda OŠ 
 
Za kategorije A, B in F je potrebno poznavanje orientacije  po karti DTK 25 z vrisanimi 
kontrolnimi točkami. Za kategorije C, D in E je potrebno popolno znanje orientacije z 
uporabo karte DTK 25 in kompasa (nekaj točk bo potrebno vrisati na karto iz danih 
podatkov s pomočjo risalnega pribora(trikotniki,kotomer in šestilo). 
 
Teoretična vprašanja se bodo nanašala na vsebino knjige Planinska šola (PZS 2005). Vmes 
bodo tudi vprašanja iz knjižice zavarovane rastline in alpske živali (Rudolf Škoberne). 
Praktične naloge na kontrolnih točkah  bodo s poznavanja planinskih vozlov - za vse 
kategorije. Oblačila imejte primerna vremenskim razmeram. 
 
Tekmovanje bo potekalo po aktualnih pravilih za planinsko orientacijsko ligo in planinska 
orientacijska tekmovanja. Planinske izkaznice za tekoče leto so obvezne, prav tako 
planinska obutev z narebričenimi podplati. Opremo za prvo pomoč potrebujejo le ekipe 
C,D,E in F. 
Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 
Vsi udeleženci tekmovanja bodo na cilju prejeli prigrizek in topel napitek. 
Prijave sprejemamo do vključno srede, 20. Aprila 2022 na GSM 041 902 183 in na 
elektronski naslov miro.jegrisnik@gmail.com.  Ob prijavi navedite število tekmovalcev ter 
število ekip v posamezni kategoriji. Startna lista bo poslana pravočasno vsem prijaviteljem. 
 
Tehnični vodja tekmovanja: Mirko Jegrišnik 
Organizacijski vodja: Sandi Mlakar 
 
 

Varen korak! 
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