
   
BILTEN 

 

Državno prvenstvo v mešanih sprint štafetah 
Kamnik, 16. oktober 2016 

 
 

Organizator: Kamniški orientacijski klub 
Vodja tekmovanja: Mojca Flerin 
Namestnik vodje tekmovanja: Janez Pretnar 
Traser: Mojca Flerin 
Start: Lidija Hribar, Tina Zagorc 
Merjenje časa: Sandi Kmetič 
Info & prijave: Tanja in Irma Pretnar 
Menjalni prostor: Suzana Drevenšek, Barbara Kmetec 
Sodnik: Miha Škarabot (OK Polaris) 
Predstavnik tekmovalcev: Matic Blaţ (OK Komenda) 
Karta: Kamnik, M = 1 : 4 000, E = 2,5m, stanje 2015 (delno obnovljena 2016) 
Podelitev: Predvidoma ob 13:00 na Glavnem trgu v Kamniku, vzporedno bo podelitev za 
SOL in ŠSOL za 2016 
 

Prihod  
1 – tekmovalni center (46.2257, 14.6119) 
2 – parkirišče 
3 – smer prihoda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tekmovalni center - TC 
1 – Mesto branja čipa ter CILJ 
2 – Menjalni prostor, modra črta poleg številke 2 je mesto stojal za karte 
3 – Prijave 
4 – Start prvih predaj in start individualnih prog 
WC – Kavarna Veronika 
Vijolična črta – smer teka do startne kontrole 
 
Šrafirano območje je prepovedano območje, ogrevanje je moţno le v nešrafiranem območju 
(pločnik, cesta). 
 
 

 
 
 
Startna lista bo obešena v tekmovalnem centru.  
 
Mikrolokacije: bodo natisnjene na karti, za kategorije Odprta, Začetniki in MŢ12 bodo na 
voljo tudi v ciljni areni (pri prijavi). 
 
Tekmovalne kategorije:  
Za DP štejeta MŢ 21 in MŢ 17, 
Ostale: Odprta, MŢ12 in začetniki. 
 
Štartnina:  5 EUR – Začetnik, MŢ12 in MŢ17 
   10 EUR – MŢ21 in Odprta  
Naknadna prijava je moţna samo v primeru prostih mest, s startnino povečana za 50%. 
Plačilo je moţno izključno preko TRR. (SI56 6100 0001 2916 382 odprt pri Delavski 
hranilnici). 
 
SportIdent: moţnost izposoje čipa za 2 €. Izgubljeni čip se zaračunava 50 €.  
 
Pijača: na cilju (čaj, voda, isotonični napitek). 
 
 



Promet in varovanje  
Promet v mestu ne bo ustavljen. Za vse tekmovalce v prvi vrsti veljajo prometni predpisi, skrb 
za lastno varnost in šele nato tekmovalni rezultat. Na kritičnih prehodih in pri prehodu ene 
glavnih ulic bodo postavljeni redarji, ki bodo dodatno pazili na varnost.  
 
Večina postaj bo priklenjenih z jeklenico skozi luknjo za perforacijo. Nekatere postaje bodo 
varovali redarji, ki bodo ali pa ne bodo skriti.  
 
 
Parkiranje 
Parkiranje je moţno na 5 parkirnih mestih po Kamniku. Parkiranje je brezplačno.  
 

Proge  
 
Proga   Dolžina  Kontrole  Prvi start 
MŢ21   3,4km  * 25   11:00 
MŢ17  2,3km  * 16   11:10 
MŢ12  1,3km * 13  od 11:15 na startno kontrolo 
Odprta  3,4km * 28   od 11:15 na startno kontrolo 
Začetniška  1,3km  * 13   od 11:15 na startno kontrolo 
 
* Dejanske razdalje 
 
Startne številke 
Startne številke bodo tekmovalci prejeli ob prijavi. Startno številko je obvezno nositi med 
ogrevanjem in tekmovanjem.  
 
Ekipe s tekmovalci, ki ne bodo spoštovale gornjega pravila, bodo diskvalificirane.  
 
Karantena 
Vsi tekmovalci morajo na prizorišče (tekmovalni center) prispeti do 10:30 in se registrirati pri 
prijavni mizi. 
Do zaključka tekmovanja se lahko tekmovalci gibljejo izključno v tekmovalnem centru 
(nešrafiran del na karti na 2. strani biltena).  
 
Startna procedura 
Prva predaja: Tekmovalci ob 10:50 – MŢ 21 (11:00 za MŢ17) vstopijo v startni koridor pri (4), 
tam opravijo CLEAR + CHECK ter stopijo do startne linije. Na startni liniji stopijo za karto s 
svojo številko. Na startni liniji bodo še enkrat preverili čip s postajo CHECK. Start se zgodi ob 
odštevanju 5, 4, 3, 2, 1, START. 
Obvezno je teči mimo startne kontrole! 
Ostale predaje: Tekmovalci po prehodu svojega predhodnika mimo kontrole za gledalce 
vstopijo v startni koridor (2) in počakajo na svojega tekmovalca. Od točke za gledalce do cilja 
bo tekmovalec potreboval med 2 in 5 minutami. Ko predhodnik pride v cilj, odvrţe svojo karto 
v škatlo/sodniku, steče do menjalnega prostora (vijolična linija) tam z dotikom roke preda 
štafeto nasledniku. Ta steče do stojala za karte, vzame karto s svojo štartno številko, jo 
potegne s stojala in sledi koridorju do bliţine trikotnika. Karte bodo s ščipalkami pripete na 
vrvici. Obvezno je teči mimo startne kontrole! 
 
Demonstracija starta in predaj bo ob 10:40.  
 
Rezultati: bodo objavljeni na LCD ekranu na cilju. 
 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za tekmovalce! Vsak tekmovalec tekmuje 
na lastno odgovornost!  


