Dan orientacijskega teka 2016 in OLP 2 – srednje
razdalje, 7.5. 2016
OLP 2 – Srednje razdalje
Datum:

Sobota, 7. 5. 2016

Organizatorja/traserja/vodji tekmovanja:

Jošt Lapajne in Gregor Hvala.

Zbirališče, Start in Cilj: Koča na Hlevišah nad Idrijo; dostopnost z avtomobilom iz Idrije do 300m
pod kočo (90m vzpona). Povezava: http://www.pespoti.si/tocka.php?&id=33

Karta: Hleviše , 1:10.000, 5m, stanje: 6. 1992
Karta predstavlja za tekmovalce svojevrsten izziv. Dobro oporo daje izrazit relief, vode, kamniti oz.
skaloviti objekti in glavne ter stare poti. Karta pa ne odraža dobro vegetacije, deloma zaradi starosti,
še bolj pa zaradi močnega žledoloma pred dvema letoma. Glavna dela za spravilo lesa so sicer
opravljena, tako da so idealne linije prehodne. Potrebna pa je previdnost zaradi ostankov podrtega
drevja. Precej je novih gozdnih poti in vlak. Spremembe so bile pri trasiranju upoštevane.

Prvi štart:

10:30

Spletne prijave: Povezava:
http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=2847
Po tem datumu je prijava možna preko elektronske pošte lapajne.jost@gmail.com

Dolžine prog:
 A - 3,9 km in 15KT
 B - 3,2 km in 10KT
 C - 1,4 km in 7KT

Štartnina: Prostovoljni prispevki (zaželeno 3€)
Kontrolni sistem: SportIdent (možnost izposoje SI čipa za 2€)
Odgovornost:
Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in s prijavo na tekmovanje potrjujejo, da se s tem tudi
strinjajo!

Dodatno:
Koča na Hlevišah v zadnjih dveh letih slovi po odlični hrani po zmernih cenah (tudi idrijski žlikrofi).
V primeru večjega obiska drugih gostov na ta dan je priporočljivo, da želje po kosilu najavite
oskrbnici že pred startom. Več o koči na povezavi: http://www.planinsko-drustvo-idrija.si/zlhl.pdf.

Ob tekmovanju v orientacijskem teku OLP2 bo neposredno pod Kočo na Hleviški planini možen tudi
preizkus v orientacijskem labirintu in reševanju nalog iz precizne orientacije.

Dan orientacijskega teka 2016 – preizkus v orientaciji:
V soboto, 7.5. obiščite kočo na Hlevišah in se ob tem preizkusite še v najlepši obliki gibanja v naravi:
orientacijskem teku.
V orientacijskem klubu Azimut Idrija-Cerkno smo v sodelovanju s Kočo na Hlevišah in PD Idrija za vas
pripravili orientacijski labirint ter precizno orientacijo pri koči ter, kratko progo (1,4 km) v njeni
okolici.
Labirint in proga sta primerna tako za otroke kot njihove starše ter tudi vse ostale, ki bi radi spoznali
orientacijo.
Labirint in progi za navadno ter precizno orientacijo bodo na voljo od med 10:30 in 16:00.
Predhodne prijave niso potrebne, udeležba pa je brezplačna. Se vidimo!

