Planinska društva lige Smrekovec in Mladinska komisija PZS
vabita na

SLOVENSKO PLANINSKO
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
18. in 19. maj 2019
KRAJ TEKMOVANJA

Občine Nazarje, Mozirje, Šoštanj in Velenje

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 oz. starih staršev in otroci do vključno
zadnjega razreda osnovne šole)
G1 – odprta (manj zahtevna, za osnovnošolce, primerljiva s kategorijo B)
G2 – odprta (manj zahtevna, za ostale, primerljiva s kategorijo E)
H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D)
I – odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C)

NA TEKMOVANJU SE
PREVERJA

SESTAVA EKIP

•
•

znanje iz orientacije,
teoretično in praktično poznavanje snovi iz učbenika Planinske šola (PZS
2016, več avtorjev),
• splošno planinsko znanje in poznavanje aktualnih planinskih dogodkov,
• poznavanje dodatnega gradiva.
Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. Dvočlanske
ekipe na tekmovanju ne morejo nastopati.

ZBORNO MESTO IN ZAČETEK TEKMOVANJA
KATEGORIJE
C, Č, D, H, I

Sobota, 18. maj, ob 8.30, OŠ Lepa Njiva (Lepa Njiva 87, Mozirje)
Kontakt na štartu – Jure Grudnik (041 437 235)

KATEGORIJE
A, B, E, F, G1, G2

Nedelja, 19. maj, ob 8.00, OŠ Škale (Škale 85, Velenje)
Kontakt na štartu – Jure Grudnik (041 437 235)

PRIJAVE
POSTOPEK PRIJAVE
ZA VSE KATEGORIJE

Prijave se sprejemajo preko spletnega obrazca ali na elektronski naslov
smrekovec@gmail.com. Prijava je potrjena šele ob nakazilu štartnine.

ŠTARTNINA

Kategorije A, B, E in F - 24 €/ekipo
Kategoriji G1 in G2 - 29 €/ekipo
Kategorije C, Č in D - 39 €/ekipo
Kategoriji H in I - 44 €/ekipo

PLAČILO ŠTARTNINE

Štartnina se poravna ob prijavi ekipe na transakcijski račun:
Planinsko društvo Šoštanj
Koroška cesta 13
3325 Šoštanj
IBAN SI56 6100 0001 7448 707
Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
Namen plačila: SPOT 2019, Planinsko društvo/organizacija, kategorija
prijavljene ekipe
Ekipe oziroma društva, ki ne bodo poravnala startnin do srede, 15. maja 2019,
kljub prijavi ne morejo sodelovati na tekmovanju.

DODATNE INFORMACIJE
ZAKLJUČEK
TEKMOVANJA
DODATNO GRADIVO
PODATKI O KARTI

MOŽNOST PREHRANE

PRENOČIŠČE
OPREMA
TEKMOVALCEV
POTREBNI TEHNIČNI IN
DRUGI PRIPOMOČKI
PRAVILA:
IDENTIFIKACIJA
TEKMOVALCEV

MOŽNOST
NAPREDOVANJA
DODATNE
INFORMACIJE

Zaključek je za vse kategorije predviden v nedeljo, 19. maja 2019, do 16.00.
Planinski vodnik po Smrekovškem pogorju s poudarkom na slikovnem materialu
in poznavanju turistično-geografskih znamenitosti tamkajšnjih krajev. Digitalna
oblika vodnika je na voljo tukaj, tiskano obliko vse uvrščene ekipe prejmejo tudi
po navadni pošti na društveni naslov.
Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, delno reambulirana. Karto
ekipe prevzamejo na štartu.
Ekipam v kategorijah C, Č, D, H, I bo zagotovljena večerja v soboto ter zajtrk v
nedeljo. Vse ekipe prejmejo topli obrok v nedeljo po zaključku tekmovalnega dela.
Ob prijavi ekip je potrebno navesti število članov, ki bi želeli brezmesno prehrano.
Na vsaj eni kontrolni točki dnevnih prog in na cilju bo tekmovalcem na voljo
brezplačen čaj ali brezalkoholen napitek.
Ekipam C, Č, D, H, I je zagotovljeno prenočevanje v telovadnici. S seboj je potrebno
prinesti spalne vreče, ležalne podloge ter copate.
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na vremenske
razmere, saj tekmovanje poteka v vsakem vremenu. Pravilnik zahteva planinsko
obutev za vse kategorije in prvo pomoč za kategorije C, Č, D, E, F, H, I.
Vse kategorije potrebujejo kompas, pisalo in piščal. Kategorije C, Č, D, H in I
dodatno še kotomer, šestilo, ravnilo, žepno računalo in svetilko. Uporaba prikaza
lokacije na grafični karti na katerikoli napravi je prepovedana in bo kaznovana z
diskvalifikacijo ekipe!
Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku planinskih orientacijskih tekmovanj, ki je bil
sprejet na 13. seji MK PZS, dne 26. septembra 2012.
Vsi tekmovalci, ki so člani planinskih društev, morajo imeti s sabo planinsko
izkaznico ali dnevnik Ciciban planinec/Mladi planinec s plačano članarino za leto
2019. Tekmovalci, ki niso člani PZS, se morajo identificirati z drugim dokumentom
(osebna izkaznica, vozniško dovoljenje, ipd.).
Prve tri uvrščene ekipe v kategorijah C, E in Č/D (absolutno) bodo povabljene k
sodelovanju na mednarodnem tekmovanju v planinski orientaciji, ki bo potekalo v
Bosni in Hercegovini od 11. do 13. oktobra 2019. V kolikor se bo ekipa sodelovanju
odpovedala, bomo mesto ponudili naslednji uvrščeni ekipi. Udeležbo na
tekmovanju bosta sofinancirali MK in PZS.
Email naslov smrekovec@gmail.com ter pri vodji tekmovanja.

Jure Grudnik
Vodja tekmovanja
Matjaž Žohar
Tehnični delegat tekmovanja MK
PZS

Tina Arh
Vodja odbora za orientacijo MK PZS
Ana Suhadolnik
Načelnica MK PZS

PD Ljubno ob
Savinji

