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POT HRASTOVLJE 2020 

Mladinski odsek Obalnega planinskega društva Koper vas vabi na prvo tekmo letošnje sezone v 

Primorski orientacijski ligi. Tekma bo potekala po razgibanem terenu Koprskega zaledja. Dolžina in 

zahtevnost proge bo na osnovnem začetniškem nivoju. 

 

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA:  

Nedelja 15. marec 2020 v Hrastovljah.  

Zbor ob 8.30 

 

TEKMOVALO SE BO V SLEDEČIH KATEGORIJAH:  

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 in otroci osnovnošolci)  

 

SESTAVA EKIP:  

Ekipe, ki lahko tekmujejo, štejejo 3 – 5 članov  

2 dodatni točki za vsako žensko članico ekipe  

10 dodatnih točk za petčlanske ekipe 

10 točk odbitka za tričlansko ekipo  
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NA TEKMOVANJU SE PREVERJA:  

PRAKTIČNO ZNANJE:  

 Uspešen prehod proge  

 žive  in polžive točke s praktičnimi nalogami (vsebina nalog je presenečenje)  

 Vrisovanje točk  

 

TEORETIČNO ZNANJE : 

  Vprašanja iz orientacije in topografije  

 Vprašanja iz snovi planinske šole  

 Splošna planinska znanja  

 Vasica Hrastovlje in njene znamenitosti 

 

PRIJAVE:  

Najkasneje do srede 13. 3. 2020, na elektronski jasmina.pistan@gmail.com za prijavo ekipe napišete 

(ime ekipe, kategorijo v kateri bo ekipa tekmovala, poimensko število članov z letnico rojstva, planinsko 

društvo, kontakt (telefonska številka), komentarji.  

 

 OPREMA EKIPE:  

Vsaka ekipa potrebuje kompas, Visoki planinski čevlji, komplet prve pomoči, pisalo, risalni pribor 

(geotrikotnik, svinčnik, šestilo), vsaj en delujoč mobilni telefon in hrano ter pijačo za na pot. V primeru, 

da člani ekipe niso primerno opremljeni se jim odbije 10 točk za obuvalo in 10 točk za komplet prve 

pomoči. 

 

OPOMBE:  

Tekmovanje bo potekalo po pravilniku objavljenem na spletni strani Mladinske komisije Planinske 

zveze Slovenije: http://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=108  

Tekmovalci bodo za prehod proge prejeli karte, pripravljene na podlagi DTK25.  

V primeru zelo slabe vremenske napovedi bo tekmovanje odpovedano, vse prijavljene ekipe pa bodo 

o tem po elektronski pošti obveščene najkasneje do Sobote 14. marca.  

Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.  

 

INFORMACIJE:  

Jasmina Pištan: jasmina.pistan@gmail.com, 041-529-140  

 

VODJA TEKMOVANJA:  

Jasmina Pištan 
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