
PRAVILA ZA PLANINSKO KOLESARSKO ORIENTACIJSKO 
TEKMOVANJE 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
1. ČLEN 

Planinsko kolesarsko orientacijsko tekmovanje (v nadaljnjem besedilu tekmovanje) predstavlja 
pregled:  

• telesne pripravljenosti, 
• znanja iz orientacije, 
• splošnega kolesarskega znanja, 
• teoretičnega in praktičnega poznavanja kolesarjenja v naravi. 

Cilj tekmovanja je tudi razvijanje tovarištva, medsebojnega poznavanja, spoznavanja pokrajine in 
upoštevanja načel Častnega kodeksa slovenskih planincev. 

2. ČLEN 
Tekmovanje poteka v ekipni konkurenci. Na tekmovanju lahko sodelujejo ekipe planinskih društev in 
ekipe drugih organizacij. 

3. ČLEN 
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 

II. ORGANIZACISKI PRAVILNIK 
4. ČLEN 

Planinsko kolesarsko orientacijsko tekmovanje vodi organizacijski odbor, ki tekmovanje pripravlja in 
organizira.  

5. ČLEN 
Razpis tekmovanja se pošlje zainteresiranim društvom vsaj 14 dni pred tekmovanjem in se lahko 
objavi v Obvestilih PZS ter v ostalih medijih. 
Razpis tekmovanja vsebuje: 

• podatke o organizatorju, 
• kraj tekmovanja, 
• kategorije, za katere bo tekmovanje organizirano, 
• koliko članov šteje ekipa in koliko ekip v posamezni kategoriji lahko prijavi društvo, 
• potrebni tehnični in drugi pripomočki, 
• potrebna specialna znanja, 
• opis tem nalog na kontrolnih točkah, 
• podatki o karti (merilo, leto izdelave, vrsta karte), 
• način sprejemanja prijav, zadnji rok za prijave in startnina in kaj startnina zajema, 
• možnost odpovedi tekmovanja, 
• predviden zaključek tekmovanja, 
• možnost prehrane, 
• dodatna določila. 

6. ČLEN 
Posamezno tekmovanje vodi vodja organizacijskega odbora. 

7. ČLEN 
Vodja tekmovalnega odbora je dolžan posredovati pisno poročilo o tekmovanju vsem sodelujočim 
društvom oziroma organizacijam. Poročilo se lahko pošlje tudi javnim medijem. 

8. ČLEN 
Organizacijske stroške tekmovanja krije organizator. Pravico ima razpisati startnino, ki mora biti za 
vse ekipe v isti kategoriji enaka. Za startnino mora biti opredeljeno kaj zajema. 

9. ČLEN 
Tekmovalci se delijo v kategorije: 



• A Mladinci od vključno 18. leta starosti do vključno 30. leta starosti, 
• B Člani od vključno 31. leta starosti do vključno 50. leta starosti, 
• C starejši člani od vključno 51. leta starosti naprej, 
• D družine najmanj eden od staršev in dva otroka od 18. leta starosti naprej, oziroma 

 dva starša in en otrok od 18. leta starosti naprej.  
Za ekipo v kategoriji družine se šteje vsaka družina, ki izpolnjuje pogoje in organizatorjem izjavi, da je 
družina. 

10. ČLEN 
Tekmovalno ekipo sestavljajo trije tekmovalci in niso ločeni po spolu. V ekipi je lahko en član 
poljubne starosti, a ne mlajši od 18 let. Ekipa prejme za vsako članico 10 dodatnih točk. 

11. ČLEN 
Če ekipo sestavljata dva člana, morata biti stara kot to določajo kategorije in ekipa prejme 15 
negativnih točk. 

12. ČLEN 
Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa kazenske ali dodatne 
točke za vsako progo posebej. 

13. ČLEN 
Ekipa prispe na kontrolno točo, ko so pri kontrolorju vsi člani ekipe. Čas odgovarjanja na vprašanja ali 
čas izvajanja naloge se šteje v tekmovalni čas. Ekipi, ki prispe na kontrolno točko in ne more opraviti 
zadane naloge se obračuna mrtvi čas do pričetka izvajanja naloge. Mrtvi čas se pri obračunu odšteje 
od tekmovalnega časa. 

14. ČLEN 
Organizator lahko razpiše odprte kategorije. 

15. ČLEN 
Vsak tekmovalec mora imeti s sabo člansko izkaznico organizacije, ki ji pripada, veljavno v tekočem 
letu. V nasprotnem primeru prejme ekipa 10 negativnih točk – ne glede na število članov ekipe brez 
izkaznice. Če je tekmovanje sestavljeno iz več prog za posamezno kategorijo, prejme ekipa negativne 
točke za vsako progo posebej. 

III. TEKMOVALNI PRAVILNIK 
16. ČLEN 

Starter spušča ekipe zaporedoma, tako da ne sledita ekipi istega planinskega društva oziroma 
organizacije. Starta se v razmiku 3 do 10 minut, kar določi organizacijski odbor pred začetkom 
tekmovanja glede na število prijavljenih ekip. Start in cilj sta lahko na istem kraju ali ločeno. 

17. ČLEN 
Za tekmovanje se uporablja lokalna turistična karta. 

18. ČLEN 
Označevanje na karti je sledeče: 

• Start: enakokrak trikotnik stranico 6 mm, 
• Kontrolna točka (v nadaljnjem besedilu KT): krog premera 4 mm (KT je v približni sredini in je 

lahko opisana), 
• Cilj: kvadrat s stranico 6 mm. 

Tekmovalci v kategoriji C in D dobijo KT vrisane, 
Tekmovalci v kategoriji A in B dobijo nekatere KT vrisane na karto in naloge po katerih vrišejo 
preostale KT(presek azimutov ali nasprotnih azimutov, presečišče koordinat, azimut in razdalja ipd.). 

19. ČLEN 
Kontrolnih točk je lahko 5 do 10 in so na terenu poljubno razporejene, vendar smiselno. KT so 
ustrezno označene (zastavice, prizme ipd.) in vzorec označbe mora organizator pred tekmovanjem 
pokazati udeležencem. Vidljivost KT naj znaša 25 m iz smeri teoretičnega prihoda. 
 
 



20. ČLEN 
Na KT je kontrolor, ki kontrolira pravilnost prihoda tekmovalcev. KT so lahko tudi »mrtve« (KT 
brez kontrolorja) in ekipa opravi kontrolo sama. 

Na KT, pri kateri se rešujejo praktične naloge, mora biti prisotna strokovno izobražena oseba za 
določeno nalogo, ki tudi ocenjuje rezultate in ki ji organizacijski odbor da pisna navodila.  

21. ČLEN 
Na startu dobi ekipa podatek, kako dolgo se lahko zadržuje na progi, da ni diskvalificirana. Omejitev 
časa določi organizacijski odbor in naj bi znašal dvakratni idealni čas za premagovanje proge. Čas se 
meri le v sekundah. Ekipa lahko prejme potrdilo (podpis kontrolorja, žig ipd.) o najdeni KT, ko vsi člani 
ekipe prispejo na KT. Ekipa zaključi tekmovanje, ko prispe na cilj zadnji član ekipe. 

22. ČLEN 
Organizacijski odbor v razpisu določi, katere vrste naloge bodo ekipe opravljale na njihovem 
tekmovanju. Organizacijski odbor lahko določi svoje naloge, vendar jih za lažje ocenjevanje ekip 
razvrsti v spodnjo tabelo. 
 
  

Na tekmovanju lahko ekipe 
rešujejo sledeče naloge : Vrste 

nalog  

Predlagani viri 1  Točkovanje vsake 
naloge  
[a,b,c] 2  

Predlagano 
8 število 

nalog iste 
vrste  

Predlagano 8  

št. maks. 
doseženih točk 
za vse naloge  

Vrisovanje KT na različne možne 
načine  
(samo kategorije C, D, E)  

Orientacija in 
topografija, ZTS  

20, -20, -20  5 do 10  100 do 200  

Pisne naloge iz orientacije  Orientacija in 
topografija, ZTS  

5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  

Praktične naloge iz orientacije  Orientacija in 
topografija, ZTS  

20, -5, 0  1 do 3  20 do 60  

Pisne naloge iz Planinske šole  Planinska šola, PZS  5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  
Praktično poznavanje kolesa Alpinistična šola, 

PZS in Proti 
vrhovom, PZS  

20, -5, 0  1 do 5  20  

Praktične naloge iz prve pomoči  Prva pomoč – 
gradivo in 
vprašanja 4  

20, -5, 0  1 do 3  20  

Praktične naloge iz varstva narave  Zavarovane 
rastline, PZS  

20, -5, 0  1 do 3  20  

Poznavanje gorstev  ---5  20, -5, 0  1 do 3  20  
Naloge iz splošnega planinskega 
znanja  

---5  5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  

Druge pisne naloge 6  ---5  5, -5, 0  5 do 10  25 do 50  
Druge praktične naloge 6  ---5  20, -5, 0  1 do 5  20 do 100  

maks: 620 7  

 
 
Povzeto po pravilih za planinsko orientacijsko tekmovanje PZS. 
 
Sestavil za tekmovanje v Podčetrtku, 22.09.2012, 
Ivan Šalamon 
 


