
Podravska orientacijska liga 2021/22   PD Vuzenica 
Mladinska ulica 1 

2367 Vuzenica  

RAZPIS 

Planinsko orientacijsko tekmovanje Vuzenica 2022 

 

Datum in kraj tekmovanja 

Tekmovanje bo potekalo  v soboto, 02. 04. 2022,  s  pričetkom ob 9:00 na Svetem Primožu na 

Pohorju in bližnji okolici. 

Urnik 

• 8:30 - 9.00  prihod tekmovalcev 

• 9:00 - pozdrav in zadnja navodila 

• 9.30 - start prve ekipe 

Pravila 

Tekmovanje poteka po veljavnem Pravilniku za planinska orientacijska tekmovanja. 

Tekmovalne kategorije 

• A – učenci do vključno 6. razreda osnovne šole 

• B – učenci do vključno 9. razreda osnovne šole 

• C – mladina ( do vključno 20 Let) 

• D – člani (od 18 let) 

• E – starejši člani (od 45 let) 

• F – družine (najmanj eden od staršev ali starih staršev in otroci do vključno 9. razreda OŠ) 

Ekipe sestavlja od 3 do 5 tekmovalcev. Izjemoma lahko z dovoljenjem organizacijskega odbora 

tekmuje ekipa z le dvema tekmovalcema. 



Oprema 

Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po brezpotju. S seboj morajo meti veljavno 

planinsko in zdravstveno izkaznico, eno prvo pomoč na ekipo, pisala, svinčnik, šestilo, trikotnik, 

kotomer, kalkulator, papir in kompas.  

Naloge 

Udeleženci bodo reševali teoretične naloge iz Planinske šole, prve pomoči in orientacije, ter praktične 

naloge iz znanja planinskih vozlov, prve pomoči in orientacije. Kategorije C, Č, D bodo med drugim  

vrisovale kontrolne točke. 

Tekmovalna karta 

Na tekmovanju se bo uporabljala karta DTK 25 v merilu 1: 25 000 iz leta 1998, ki jo tekmovalci dobijo 

na startu. 

Hrana in pijača 

Ekipe prejmejo po tekmi malico. 

Prijavnina in prijave 

Štartnina znaša 10€ na ekipo. Poravna se na startu ali na TRR PD Vuzenica: SI56 0247 0001 9340 760 

(NLB d.d.). 

Organizator 

Planinsko društvo Vuzenica. 

Dodatne informacije in prijave (PD, ime ekipe in kategorija) na lucija.bricman@vuzenica.si  ali na 

telefonski številki 041 363 529 do vključno srede, 30. 3. 2022. 

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Tekmovanje bo potekalo v vsakem 

vremenu, zato naj imajo tekmovalci s seboj primerno opremo. 


