
RAZPIS 
 
1. Uradni naziv 
tekmovanja: 

Državno univerzitetno prvenstvo v orientacijskem teku 2013/14 
Prvenstvo Univerze v Ljubljani v orientacijskem teku 2013/14 
 

2. Datum 
tekmovanja: 

Torek, 22. april 2014 

3. Ura začetka 
tekmovanja in 
predvideno 
trajanje:  

16:30 – 20.00 oz. do zaključka tekmovanja   

4. Lokacija 
tekmovanja: 

Ljubljana, staro mestno jedro. Zbirališče in štart sta na Kongresnem trgu (pri 
paviljonu poleg trgovine Mercator). 
Mikrolokacije bodo sprintane na karti in bodo nekoliko prirejene (besedilni opisi). 
Merilo karte: 1:5000.      
 

5. Organizator 
tekmovanja: 

Športna zveza Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana 

6. Izvajalec / 
vodja 
tekmovanja:  

Orientacijski klub Polaris, Eneja Osterman, eneja.osterman@gmail.com  
 
 

7. Rok za 
prijavo: 

Do ponedeljka, 21.4.2014, do 17.ure (prosimo vse, ki imate čipe, da jih prinesete s 
seboj). 
OPEN kategorija pa preko orienteeringonline.net do ponedeljka, 21. 4. 2014 do 17. 
ure.  
Po tem roku so možne le naknadne prijave na kraju tekmovanja in sicer pred 
začetkom tekmovanja med 15:45 in 16:15. 
 

8. Pravica do 
udeležbe: 
 

(1) Študenti s statusom v študijskem letu 2013/14 na katerem koli visokošolskem 
zavodu v Sloveniji (univerze, samostojni visokošolski zavodi) oz. tisti, ki so 
diplomirali po 3.7.2013. 
(2) Študenti s slovenskim državljanstvom in s statusom v študijskem letu 2013/14  v 
tujini rojeni po januarju 1985, ki študirajo na visokošolskih zavodih v tujini oz. tisti, ki 
so diplomirali po 3.7.2013. 
(3) Zaposleni na slovenskih univerzah in visokošolskih zavodih (za zaposlitev šteje 
redno delovno razmerje za določen ali nedoločen čas). 
 

9. Tekmovalne 
kategorije  

(1) Študentje-Državno univerzitetno prvenstvo (M/Ž). 
(2) Zaposleni-Državno univerzitetno prvenstvo (M/Ž). 
(3) Študentje-Prvenstvo Univerze v Ljubljani (M/Ž),  
(4) Zaposleni-Prvenstvo Univerze v Ljubljani (M/Ž), 
(5) Ekipno po fakultetah-Prvenstvo Univerze v Ljubljani. 
(6) OPEN (Prosim, da na tekmovanju pridete na štart (torej do mene), plačate, nato 
dobite karto in štartate. Ne naslavljajte osebja z univerze, ker oni samo preverjajo 
študentske izkaznice. Podelitve za OPEN ne bo. Če imate še kakšna vprašanja, me 
kontaktirajte na email.) 
 

10. Omejitve 
števila prijav: 

Ni omejitev! 
 
 

11. Pravila 
tekmovanja: 

(1) Tekmovanje bo potekalo po pravilih Orientacijske zveze Slovenije.     
(2) Pravila ekipnega točkovanja: 
Ekipa je lahko le članica UL, ki jo morajo zastopati vsaj 3-je predstavniki/ce 
Vsaka uvrstitev v katerikoli kategoriji se točkuje glede na zasedeno mesto v skladu 
s spodnjo tabeli.  
  

Mesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Točke 10
0 

80 60 50 45 40 36 32 29 26 24 22 20 18 16 

Mesto 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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Točke 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

  
Skupno število točk posamezne ekipe se določi tako, da se seštejejo točke desetih 
(10) najboljših uvrstitev v vseh kategorijah. 
V primeru enakega števila točk je višje uvrščena tista ekipa, ki ima višje uvrstitve.  
Če imata tudi v tem primeru ekipi enako število točk, se točkam prištejejo še točke 
naslednjih dveh uvrščenih. 
 

12. Način 
prijave: 

1) Oddaja predprjave preko spletnega obrazca. Klikni tukaj!  
(2) Dodatne prijave so možne na dan tekmovanja med 15:45 in 16:15. 
(3) Predložitev dokazila o statusu študenta ali zaposlenega: pred tekmovanjem so 
udeleženci študenti  dolžni predložiti dokazilo o statusu študenta študijskem letu 
2013/14. Organizator bo pri pristojni službi UL preveril resničnost izjave o statusu 
udeleženca. V kolikor bo ugotovljeno, da udeleženec nima ustreznega statusa 
bo diskvalificiran in zoper njega bo sprožena kazenska in disciplinska prijava.  
(4) Predložitev identifikacijskega dokumenta: pred tekmovanjem so udeleženci 
dolžni predložiti osebni dokument s sliko zaradi identifikacije in ugotavljanja 
izpolnjevanja pogoja o državljanstvu (osebna izkaznica, potni list), 
 

13. Prijavnina/ 
kotizacija:.  

Prijavnine ni, OPEN kategorija 3 EUR. 

14. Nagrade in 
priznanja: 

(1) Posamezniki uvrščeni od 1. do 3. mesta v vseh kategorijah prejmejo medaljo in 
praktične nagrade. 
(2) Ekipa uvrščena na 1. mesto v kategoriji  Prvenstvo Univerze v Ljubljani  prejme 
pokal. 
(3) Študentom, ki bodo izpolnili kvalifikacijske pogoje za udeležbo na Svetovnem 
univerzitetnem prvenstvu v orientacijskem teku (SUP) bosta Športna zveza 
Univerze v Ljubljani in Orientacijska zveza Slovenije sofinancirali udeležbo na SUP. 
Delež sofinanciranih stroškov bo odvisen od razpoložljivih finančnih virov. 
Razliko do celotnih stroškov bo moral udeleženec zagotoviti sam. 
 

15. Dodatne 
informacije: 

(1) Organizator si pridržuje pravico do spremembe datuma, ure in kraja izvedbe 
tekmovanja ter tekmovalnih pravil v primeru objektinih okoliščin. 
(2) Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznih disciplin v primeru 
premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev. 
(3) Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene in pogrešane predmete ter 
morebitne poškodbe tekmovalcev. 
(4) Tekmovanje šteje za delne kvalifikacije za udeležbo na Svetovnem 
univerzitetnem prvenstvu v orientacijskem teku, ki bo 12.-16.8.2014 na Češkem. Na 
spletnem naslovu http://wuoc2014.cz/dok/wuoc2014_bulletin1.pdf so objavljeni 
pogoji, pod katerimi lahko nastopajo tekmovalci. Dodatne kvalifikacije bodo 
potekale v okviru tekmovanj Orientacijske zveze Slovenije. Končni postopek izbora 
opravi Orientacijska zveza Slovenije. 
(5) Podatki o zmagovalcih tekmovanja v študijskem letu 2013/14 bodo dostopni na 
spletni strani zveze v 24-ih urah od zaključka tekmovanja. 
(6) Udeležencem tekmovanja na zahtevo izdamo potrdilo o udeležbi, kot opravičilo 
zaradi morebitnega izostanka od študijskih obveznosti. 
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