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NOT 2015 
 

 

Člani Rodu Močvirski tulipani bomo letos organizirali že 38. Nočno 

orientacijsko tekmovanje! S svojim znanjem in sposobnostmi se boste lahko pomerili v 

topotestih, vrisovanju, testu prve pomoči, signalizaciji Morsejeve abecede, prehodu 

minskega polja in v hitrostni etapi.  

 

 

Osnovne informacije: 

 

Kdaj: NOT bo potekal od 28. do 29. 3. 2015. Ekipe morajo biti na kraju tekmovanja v 

soboto 28. marca, do 16.30 ure, kjer potrdijo prijavo, temu pa sledi zbor ob 17.00.   

 

Solo tekmovalci lahko pridejo na kraj tekmovanja kadarkoli pred svojim štartom, ki bo 

objavljen do 26. 3. 2015 na http://not.mocvirc.si/. 

 

Kje: V okolici Ljubljane. 

(Točno lokacijo bomo razkrili mesec dni pred tekmovanjem.) 
 

Kategorije:  

 
 POPOTNICE – od 16 do 20 let (let. roj. 95 – 99), 

 POPOTNIKI – od 16 do 20 let (let. roj. 95 – 99), 

 GRČICE – od 21 let (let. roj. 94 in starejše), 

 GRČE – od 21 let (let. roj. 94 in starejši), 

 KORENINE – povrečna starost članov ekipe je 30 ali  

več, ekipe so lahko mešane, 

 SOLO – od 16 let (let. roj. 99 in starejši). 

 

Prosimo, da se starostnih omejitev držite! Starost udeležencev preverja vpisni 

sistem, prav tako pa jo bomo preverjali tudi na tekmovanju samem, zato potrebujete 

s seboj osebni dokument s sliko (osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ali potni 

list). 

 

 

Število prijavljenih ekip ni omejeno. 

 

 

Pravila tekmovanja najdete na spletni strani: http://not.mocvirc.si/. Bodite pozorni na 

prenovljena pravilnik in točkovanje. 
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Prijave: Prijave potekajo preko elektronskega sistema. Prijavnico najdete na naslovu 

http:// not.mocvirc.si.  

 

Prijava ekipe je veljavna s plačano štartnino in zagotovilom načelnika 

oziroma starešine rodu, da se bodo njihove ekipe vedle v skladu s 

taborniškimi zakoni.  

 

Štartnina: Štartnina plačana do torka, 17. 3. 2015, znaša 50 EUR. Po tem datumu 

je štartnina na ekipo 55 EUR. Štartnina za solo tekmovalce znaša 10 EUR. Zaključek 

prijav je v ponedeljek, 23. 3. 2015. Organizator lahko zaradi objektivnih razlogov prestavi 

rok prijav. O morebitni spremembi vas bomo obvestili na NOT-ovi spletni strani 

(http://not.mocvirc.si/).  

 

Štartnino lahko nakažete na naslov:  Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani  

Tržaška 74  

1000 Ljubljana 

 

Številka transakcijskega računa: 02083-0018701966 

 

Na položnico vpišite pod sklic: 00 29032014 

 

 

Sportident: Čipe si lahko izposodite ob prijavi ali pa uporabljate lasten čip. Za 

izposojen čip ob plačilu štartnine plačate dodatnih 2 EUR. V spletni prijavnici navedite ali 

boste uporabljali svoj ali izposojen čip. Ob izgubi čipa ekipa organizatorju poravna 

odškodnino 25 EUR. 

 

 

Več informacij:  

 not@mocvirc.si 

 http://not.mocvirc.si/ 

 031/701-722 (Eva Čampelj, vodja tekmovanja NOT 2015) 

 

 

Se vidimo na NOT-u! 
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