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        ZL16 – ultra LONG 
                   IT'S SIMPLE: GO HARD or GO HOME ;) 

Organizator: OK Komenda - mladinci  

Datum: 13.2.2016 

Vodja tekmovanja: Matic Blaž 

Pomočnik vodje tekmovanja: Monika in Žan Ravnikar 

Traser: Matic Blaž 

Parkirišče: Gasilski dom na Križu https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zByZSaHvC-lk.kydODoYsef5M&usp=sharing, 

Start: Skupinski odhod na start je ob 11:00!, start je od ciljnega prostora oddaljen cca. 900m (slika1) 

Prijave: do četrtka 11.2.2016 na 

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2529 ali preko elektronske 

pošte  orienteering.komenda@gmail.com 

Po tem datumu so prijave možne v primeru prostih mest! 

Štartnina: Prostovoljni prispevki za vse kategorije. 

Sistem potrjevanja prisotnosti na KT: Sportident 

Nagrade: simbolične nagrade za prve tri tekmovalce v vsaki kategoriji, slaščice za vse uvrščene v cilju  

Dolžine prog ter ostali podatki: 

KATEGORIJA 
SKUPINSKI 

ŠTART 
MERILO/ 
FORMAT 

DOLŽINA 
PROGE 

VZPON 
Št. 

KONTROL 
Št. VODNIH 
KONTROL 

ZMAGOVALNI 
ČAS 

A 11:15 1:10000/A3 12,740km 410m 27 1/67% 110 minut 

B 11:20 1:10000/A4 5,500km 170m 16 1/42% 65 minut 

C 11:25 1:7500/A4 2,110km 55m 9 0 25 minut 

Družinska / 1:5000/A4 1,220km 35m 6 0 / 

 

Za kategorijo »Družinska« bo start v bližini tekmovalnega centra kjer dobite tudi karte, proga bo označena z 

belo-rdečimi trakci (start bo možen od 10:45 naprej). 

Štartna lista bo objavljena v petek predvidoma do 18-e ure, prosimo če si lahko pogledate svojo štartno 

številko! 

Pri kategoriji A bosta na progi dva metuljčka, kategoriji B in C pa bosta imeli en metuljček (glej sliko 3). 

Kategoriji A in B pa bosta imeli še vodno kontrolo, ki bo postavljena zraven kontrolne točke št. 36, vodna 

kontrola bo primerno označena tako na karti kot na mikrolokacijah. Mikrolokacije bodo natisnjene samo 

na karti.                                          

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zByZSaHvC-lk.kydODoYsef5M&usp=sharing
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2529
mailto:orienteering.komenda@gmail.com
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Teren: teren je zelo razgiban, veliko dolin večjih in manjših, na nekaterih delih je veliko poti, kar se tiče 

vegetacije je ponekod še vedno podrast (praprot, vendar jo ni toliko kot poleti ). V gozdu pa je še vedno 

nekaj podrtih dreves, ki pa so na reambuliranem delu karte označeni z posebnim simbolom (slika2).                                                                                                                                             

Opozorilo za kategorijo A je karta  v različnem stanju (april 2014/maj 2015), za ostale kategorija pa proga 

poteka po reambuliranem delu karte (maj 2015)!!! 

Časovni limit je postavljen na 4 ure! 

 

 

 

 

 

 

 

               

Slika 2: Posebni simbol 

Slika1: Road to start 

Slika3: Metuljček Slika 4: mixture terrain 
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Mikrolokacije: 

 Na terenu blizu KT36 je strelišče, ki je na terenu 

 označeno z belo-rdečimi trakovi in z napisi »prehod prepovedan«, 

Prav tako je strelišče primerno označeno na karti (slika5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSAK TEKMOVALEC TEKMUJE NA LASTNO ODGOVORNOST!!! 

Slika 5: Strelišče 


