
 

 

                   RAZPIS 

                    PLANINSKEGA ORIENTACIJSKEGA  

                                              TEKMOVANJA 

                                        »ZABUKOVICA 2022« 

Planinsko društvo Zabukovica organizira 2. planinsko orientacijsko tekmo v Savinjski ligi za 

sezono 2022/2023, ki bo v SOBOTO, 12. novembra 2022,  z  zbiranjem ob 8˝30 uri in startom 

prvih ekip ob 9˝00 uri. 

Zbirališče ,start in cilj vseh ekip bo pri GASILSKEM DOMU ZABUKOVICA (Zabukovica 59/b 

3302 Griže). 

Tekmovanje bo potekalo v šestih kategorijah: 

                                 Kategorija »A«- mladi planinci od 3 do 6 razreda OŠ 

                           Kategorija »B«- mladi planinci od 7 do 9 razreda OŠ 

                           Kategorija »C«-mladina do 20 let 

                           Kategorija »D« -člani od 18 do 45 let 

                           Kategorija »E«-starejši člani od 45 let 

                           Kategorija »F«- družine (najmanj eden od staršev in otroci do 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 in kompasa(nekaj točk bo potrebno vrisati na karto iz danih podatkov zato rabite pribor 

za risanje in računanje). 

Teoretična vprašanja  za vse kategorije se bodo nanašala na vsebino knjige Planinska 

šola(PZS 2021), 

Praktične naloge se bodo izvajale na kontrolnih točkah, velja za vse kategorije. Tekmovanje 

bo potekalo po aktualnih pravilih za planinsko orientacijsko ligo in planinska tekmovanja. 

Planinske izkaznice za tekoče leto so obvezne, prav tako planinska obutev in prva 

pomoč(samo za C,D in E). Vsi udeleženci naj imajo oblačila primerna vremenskim razmeram. 

Vsi udeleženci tekmovanja tekmujejo na lastno odgovornost. Na cilju bo poskrbljeno za 

prigrizek in topel napitek.  

 Prijave se zbirajo do vključno srede 9.novembra 2022 na GSM: 041 616 421 ( Volodja Gothe) 

ali na elektronski naslov Volodja.gothe@gmail.com . Ob prijavi navedite število tekmovalcev 

ter število ekip za posamezne Kategorije. Ob prijavi lahko navedete naslov vaše e-pošte, na 

katerega vam bomo poslali štartno listo. 

Organizator si v primeru zelo slabega vremena pridržuje pravico, da prestavi tekmovanje na 

drug datum, v tem primeru bodo vsi prijavljeni pravočasno obveščeni. 

Vodja tekmovanja :Volodja Gothe                                  
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