1. OBVESTILO

ŠOLSKO ORIENTACIJSKO PRVENSTVO V
TURČIJI (ANTALYA)
18. april – 24. april 2015
Lepo pozdravljeni!
Slovenska reprezentanca potuje drugo leto na Svetovno šolsko
prvenstvo v orientacijskem teku v Turčijo skupaj z najboljšimi
šolskimi ekipami (C,D kategorija) z državnega tekmovanja, ki bo
potekalo na Gradu Kodeljevo.
Vodja odprave je Aleš Ferenc. Ekipi se bosta lahko pridružila še dva
spremljevalca v vlogi novinarja in snemalca.
Do prireditvenega prostora se bo potovalo v organizirani skupini.
Skupaj je lahko prijavljenih največ 40 tekmovalcev in 8
spremljevalcev:
20 tekmovalcev šolskih ekip in 4 spremljevalci za šolske skupine;
20 tekmovalcev zvezne reprezentance in 4 spremljevalci.
Stroški bivanja in organizacije v Turčiji znašajo 294 EUR po osebi.

Program
Day 1 Welcome / Accreditation /
Payment / Housing of teams.
Day 2 Meeting Head of Delegations
/ Technical Meeting; Opening
Ceremony; Training Model Event
Day 3 Long Distance Race; “Meeting
of the Nations” Evening
Day 4 Cultural Programme;
Technical Meeting; Official dinner for
head of delegations, ISF delegate, TC
Day 5 Middle Distance Race;
Teambuilding friendship event
Day 6 Prize-giving / Closing
Ceremony / Farewell Party
Day 7 Departure of delegations.
BILTEN 1 z vsemi podatki je na spletni
strani:
http://www.isfsports.eu/documents/
bulletins/2015/ISF%20Orienteering%2
02015%20Bulletin%201%20E.pdf

Akontacijo 88 EUR na udeleženca se vplača do 15. novembra in
predstavlja v primeru odpovedi nepovratne stroške (razen v primeru,
da najdemo zamenjavo). Preostanek 206 EUR za bivanje in
organizacijo se bo poravnalo kasneje. Zdravstveno zavarovanje in zavarovanje proti 3. osebi znašata približno 30
EUR po osebi.
Potovali bomo:
V soboto, 18. aprila iz Ljubljane prek Istanbula v Antalyo. Za pot in organizacijo in za vsa pravočasna obvestila
bodo poskrbeli spremljevalci ekip. Vračamo se predvidoma v petek, 24. aprila. Dan odhoda in prihoda se lahko
tudi spremeni.
Stroški letalskega prevoza iz Ljubljane so predvidoma naslednji:



približno 340 EUR je povratna vozovnica Ljubljana – Antalya - Ljubljana. Vplačilo avansa do 15.
oktobra 2014, znaša 60 EUR po osebi (koliko bo končna cena bo znano, ko bomo imeli natančno
število udeležencev in plačilne pogoje prevoznika).
13 EUR (3,7% od cene karte zavarovanje karte v primeru odpovedi poleta (bolezen).

Tako se bo končni znesek potovanja približal 700,00 EUR (možna manjša odstopanja). Glede na slabo finančno
stanje v Orientacijski zvezi Slovenije pa se lahko zgodi, da bo na udeležence padel tudi strošek spremljevalca
(140,00 EUR/osebo). Denar bomo poskusili zagotoviti pri klubih, iz katerih bodo potovali udeleženci, vendar ni
nujno, da bodo klubi lahko karkoli prispevali.
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Udeleženci tekmovanja:
Šolske skupine predstavljajo zmagovalne ekipe na DP šolsko, ki bo potekalo v četrtek, 2. oktobra.
Kategorije so naslednje:
OŠ fantje in dekleta, letnik 2000, 2001
SŠ dijaki in dijakinje, letnik 1997 (največ dva udeleženca na ekipo), 1998, 1999
Vsi tisti, ki se ne bodo uvrstili v šolsko ekipo, lahko sodelujejo v zvezni ekipi. Ekipa mora imeti vsaj tri člane, če ne
se na tekmovanje ne more prijaviti. Če na tekmovanju ni šolske ekipe, se za to kategorijo ne izbere tudi zvezne
ekipe. Zvezne ekipe imajo enake kriterije kot šolske, samo da so tu zbrani tekmovalci z različnih šol.
Prijava na Svetovno šolsko tekmovanje je drugi teden. DP šolsko je nemogoče izpeljati že v septembru zaradi
specifičnih priprav in organizacije. Vsakdo, ki se s tekom ukvarja, ve, da je zdaj, če je v izboru za tekmovanje, čas
za dokončno odločitev – grem na tekmovanje ali ne.
Prosim vas, da svojo odločitev, pozitivno ali negativno po sprejeti odločitvi skupaj s starši ali skrbnikom hkrati
pošljete na naslov mladinskega selektorja Jana Dovča – jan.dovc@gmail.com in Aleša Ferenca ales.ferenc@oskaselj.si . Nekaj sprememb je pričakovati še na DP šolsko – nekdo se bo uvrstil v šolsko ekipo,
nekdo v zvezno. S končno odločitvijo iti ali ne iti na tekmovanje verjetno to ni povezano.

PRIJAVNICA sledi skupaj z natančnimi podatki o prevozniku po državnem šolskem prvenstvu in oblikovanju vseh
ekip udeležencev.
Lep pozdrav,
Aleš Ferenc
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