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 VABILO NA  

TRENING KAMP (TK5 – PREKMURJE) 
Pridite spočiti, da vas bomo lahko zmatrali. 

 

Lokacija trening kampa: Bukovniško jezero.  

Namestitev: Spali bomo v šotorih, ki si jih priskrbimo sami. Imeli pa 

bomo tudi kočico s sanitarijami, elektriko, kuhinjo in skupnim 

prostorom, tako da bo topel čaj skoz na razpolago. Prostora je 

veliko, vabljeni tako mladinci kot mentorji! 

 

Prehrana: Zajtrke bomo organizirali sami, kosila in večerje pa bomo 

naročali pri bližnji gostilni. Za petkovo večerjo, 13.9.2013 poskrbite 

sami. Zaključimo s kosilom 15.9.2013.  

Prijave: na mladinska@orientacijska-zveza.si ali v Google Docs! 
Vključuje naj: ime, priimek, SI čip, kategorijo v sezoni 2013 in 
podatek o šotoru (za koliko oseb) ter morebitnem prevozu (za koliko 
oseb). 
 

Cena:  

 50 EUR za udeležence, 30 EUR za kader B, 10 EUR za kader A 

 +10 EUR če boste koristili prevoz mentorjev 

 popust 20/10 EUR za aktivne/manj aktivne pomočnike na 

SOL6 

Obvezna oprema: 

- Folija za karto 

- Oprema za kampiranje (dajte se zorganizirat po šotorih ali javite, da potrebujete šotor, vse se da zrihtat) 

o Šotor, topla spalka, spalna podloga, manažka, čutara, pribor 

- Svetilka za nočni tek  

- Kompas, SI čip, nosilec za mikrolokacije (in druga osnovna orientacijska ter športna oprema) 

- Topla oblačila 

- Zaželeno: GPS ura 

S seboj prinesite natisnjene karte za EYOC (long, sprint, stafete), da bomo lahko ob večerih kramljali o 

morebitnem trasiranju in skupaj iskali težke orientacijske orehe.  

Vodja TK5,  

Ajda Flašker  

OKVIRNI PROGRAM  

(se lahko spremeni) 

Petek trinajstega, 13.9.2013 (nič bat, 

žeblje smo že odslužili) 

- popoldne: trening po poti - v 

Pekrah (Mb) – azimut na 

neizrazitem zaraščenem 

terenu 

- zvečer: nočni šprint 

Sobota, 14.9.2013 

- dopoldne: azimuti 

- popoldne: relokacija 

Nedelja, 15.9.2013 

- dopoldne: masovni starti, 

overspeeding 

- popoldne: Jakatove štafete 

(Je*ači, Junci in Dripci) 

Na kartah: Pekre, Bukovnica, 

Dobrovnik. 

Natančne informacije na strani 

Mladinske reprezentance:  

http://www.orientacijska-zveza.si/ 

mladinska.html 
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