
ZIMSKA LIGA 3 
 

Miklavžev SCORE (sobota, 5. 12.2015) 

 

Vrsta tekmovanja: ZL; tip: score,  
(obiskati čimveč  kontrolnih točk v časovnem limitu) 
 
Tekmovalni center: Športni center Polet, Gorajte 
http://www.geopedia.si/#T105_x447800.1875_y115343.3125_s20_b4 
Oznake bodo postavljene iz glavne ceste Škofja Loka-Kranj 
 
Datum: sobota, 5.12. 2015 
 
Organizator: Škofjeloški orientacijski klub 
 
Vodja tekmovanja: Ana Plavčak 
Trasiranje: Roman Sladič, Boris Eržen 
 
Štart (skupinski): 
A: 11:00 
B: 11:10 
C: 11:15 
2 minuti pred štartom ogled kart 
 
Karta:  Papirnica, merilo 1: 10 000, stanje 2006.  
 
Opombe:  
Posebnosti na karti bodo označene na karti, ki bo na vpogled na štartnem 
prostoru. 
 
Na karti je označeno prepovedano območje, ki za ta letni čas tekmovanja ne 
velja. 
 
Cilj je na istem mestu kot štart in ne bo posebej označen na karti. 
 
Vrsta terena:  gozd in veliko odprtega terena, veliko poti ter reliefnih 
podrobnosti 
 
Kontrolni sistem: Sport Ident 
Možna je izposoja SI čipa za 2 €. 
 
Kategorije: A , B, C (začetniška, klasična proga) 
 
 
 
 



Dodatno! V bližini cilja bodo postavljene kontrole za TempO tekmo, ki se bo 
začela ob 12. uri. Vabljeni na TempO trening tekmo, kjer se meri hitrost 
branja karte! 
Štartnina za TempO je brezplačna. 
 
Način točkovanja in časovni limit: 

A- Časovni limit 50 minut, vsaka začeta minuta preko limita minus 2 točki, 
vsaka obiskana kontrolna točka nižje težavnosti 1 točka, vsaka 
kontrolna točka višje težavnosti 2 točki 

B- Časovni limit 60 minut, vsaka začeta minuta preko limita minus 2 točki, 
vsaka obiskana kontrolna točka nižje težavnosti 1 točka, vsaka 
kontrolna točka višje težavnosti 2 točki 

C- Klasična začetniška proga; ni score 
 
Prijave do 3.12.2015 na   
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID
=2495 
po končanih prijavah je na voljo omejeno število kart posamezne kategorije. 
 
Štartnina: 

 A,B –  5€  
 C – 3 € 

 
Razglasitev rezultatov: po prihodu zadostne večine tekmovalcev v cilj. 
 
Dodatne informacije: ana.plavcak07@gmail.com 
 
 
 

 

Opozorilo: Proga poteka na nekaterih delih preko ceste. Bodite pozorni na vozila. 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za tekmovalce in vsak tekmovalec 

tekmuje na lastno odgovornost!  

 
 
 


