
ORIENTACIJSKI TEK – 1. Tekma Zimske lige 2015/2016  

V namen promocije orientacijskega teka, ki je v tujini zelo prepoznaven šport, bo v Tolminu organizirana 1. 

tekma zimske lige v letu 2015/2016.  
 

Datum tekme: 15.november 2015 

Prvi štart: 10:30, nato sledijo štarti tekmovalcev na 2 minuti 

Mesto zbora: Parkirišče na J strani pokopališča v Tolminu  

Območje dogajanja: Tekma se bo odvijala na območju šolskega centra, »Pod 

brajdo« in v okolici sotočja Soče in Tolminke – področje je na shemi označeno z 

zeleno. 

Kategorije: 

- A - 5.5 km (16 KT - kontrolnih točk) 

- B - 4.1 km (14 KT) 

- C - 2.7 (10 KT) začetniška oz. družinska 
 

Prijave: do četrtka 12.11.2015 na http://www.orienteeringonline.net ali na e-

naslov mirandaortar@gmail.com Prijave so zelo zaželjene zaradi tiskanja orientacijskih kart! 

Štartnina: za kategoriji A in B je štartnina 3 €, za C oz. začetniško - družinsko 2 €.  

Nagrade: prejmejo prvi trije iz vsake kategorije. 7 izžrebanih »škratov« dobi kuponček za kepico domačega  

sladoleda  :)   Vsem vztrajnim bo podarjen sončni zahod na pobočjih Kobilje glave (dajte fotoaparat v 

nahrbtnike, da vam ne bo žal …)  :D 
 

Vsi, ki vas zanima tek ali hoja čez drn in strn, iskanje kontrolnih točk, lepi sončni zahodi …  VABLJENI !! 
 

Več informacij najdete na spletni strani http://otek-tolmin.si 

OK Azimut, sekcija Tolmin 
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