
MIKLAVŽEV ORIENTACIJKI DUATLON 

 

Organizator: OK KOMENDA in OK TRZIN  

Datum: sobota, 7.12.2013 

Vodja tekmovanja: Nejc Zorman 

Zbirališče: športni center Kubu Vodice, http://www.kubu.si/kako-do-nas.html 

Karta: Športni center Vodice, stanje marec 2013 

Začetek ob 10.00 

Posebnost tekmovanja:  tekmovanje je promocijsko.  Sestavljeno je iz dveh orientacijski disciplin: 

Precizne orientacije (TEMP-O) in orientacijskega teka. Udeleženci se najprej preizkusijo v 

orientacijskem teku, v drugem delu pa še v TEMP-O. 

Način tekmovanja in točkovanje: 

Pri orientacijskem teku bodo vsi tekmovalci štartali hkrati (skupinski štart).  Kontrolne točke se išče 

po sistemu score, to pomeni, da točke med seboj niso povezane in tekmovalci sami izbirajo vrstni red 

iskanja posameznih točk. Po želji lahko poiščejo poljubno število  kontrolnih točk. Vsaka najdena 

kontrolna točka prinaša časovni odbitek v vrednosti 1, 2 ali 3 minut, odvisno od težavnosti kontrolne 

točke. Omejitev iskanja kontrolnih točk je 45 min, zato vsak tekmovalec potrebuje uro ali telefon.  

Rezultat izračunamo tako, da času, ki ga je tekmovalec porabil za iskanje, odštejemo število minut, ki 

jih je zbral z iskanjem kontrolnih točk. V kolikor tekmovalec zamudi limit 45 minut,  se k njegovemu 

rezultatu prišteje dodatnih 30 minut.  

Tekmovanje v precizni orientaciji bo v disciplini TempO. To je disciplina, kjer se meri hitrost branja 

karte. Na tekmovanju je več postaj, od koder je vidno 5 ali 6 zastavic. Te zastavice imenujemo od leve 

proti desni A - E oz. A - F. Na vsaki postaji je sodnik, ki tekmovalcu predstavi vsako zastavico in mu v 

roke preda set kart. Čas se prične meriti takoj po predstavitvi zastavic in šele takrat lahko tekmovalec 

pogleda na prvo karto. Tekmovalec določa položaj kontrol s stojišča in se med opazovanjem terena s 

stojišča ne sme premikati. Karte so orientirane in v merilu 1 : 5000. Na vsaki karti je prikazan teren z 

označeno kontrolo v središču izseka in z opisom kontrole. Tekmovalec mora čim hitreje določiti, 

katera od zastavic na terenu je na kontrolni točki. Po odgovoru nadaljuje z naslednjo karto in čas se 

ustavi, ko tekmovalec odgovori na zadnjo. Za vsako kontrolo je na voljo največ 30 sekund. To pomeni, 

da je npr. za 3 kontrole na postaji možno odgovarjati največ 90 sekund. 10 sekund pred iztekom časa, 

sodnik opozori na čas. Meri se skupni čas, ki ga tekmovalec porabi na posamezni postaji. V primeru 

posameznega napačnega odgovora ali če tekmovalec ne odgovori, se izmerjenemu času prišteje 30 

sekund. Možno je tudi, da nobena od zastavic ni na mestu, kjer je kontrola. V tem primeru je pravi 

odgovor Z. Rezultati z vseh postaj se seštejejo. 

Skupni rezultat obeh disciplin bomo dobili tako, da seštejemo petkratnik porabljenega  časa pri 
TEMP-O z doseženim časom pri OT.  
 



Kategorije:  

• Otroci do 12 let 

• 13 let in starejši 

• Elite 

Možna je tudi udeležba  samo na precizni orientaciji. 

Prijave: do PETKA, 6.12.2013 do 16:00. Prijave po tem datumu so možne za TEMP-O, za del z 

orientacijskim tekom pa le v primeru prostih kart.  Prijavite se na 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AjP7ze2Lsu-

KdHctb0w3NlNyMlNZa21TaGdjd1R5TWc#gid=10 

ŠTARTNINE NI! Morebitni prostovoljni prispevki bodo porabljeni za mladinski pogon OK Komenda. 

Nagrade: medalje za prve 3 v vsaki kategoriji. 

 

Dodatne informacije: orienteering.komenda@gmail.com 


