
DRŢAVNO ŠOLSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 
2016 

 
V organizaciji: 
Orientacijske zveze Slovenije, OŠ Dobravlje, Planinskega društva Ajdovščina, Orientacijskega 
kluba Tivoli s pomočjo drugih klubov in številnih prostovoljcev 
Informacije: Aleš Ferenc, Storžiška 20, 4000 Kranj, tel.: 031 801 924, e-pošta: 
ales.ferenc@oskaselj.si 
 

Datum in kraj tekmovanja: četrtek, 13. oktober 2016,  
OŠ Dobravlje, Dobravlje 1, 5263 Dobravlje 

 

Traser: Nejc Zorman 
Vodja starta: Nejc Zorman in ekipa 
AOP: Sandi Kmetič 
Informacije in registracija šol: Nataša Aljančič in ekipa 
Organizator na šoli Dobravlje: Marija Kovač, Stanko Čufer 
 

Prijave 
Rok za prijavo na državno tekmovanje je najkasneje do ponedeljka, 26. septembra 2016. Prijava 
na tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekajo skladno s pravili ŠŠT. 
 

Kategorije 
KATEGORIJA  A, učenci in učenke, 4. in 5. razred OŠ, letnik 2006 in 2007 (dolžina proge 1,5 km) 
KATEGORIJA  B, učenci in učenke, 6. in 7. razred OŠ, letnik 2004 in 2005 (dolžina proge 2,0 km) 
KATEGORIJA  C, učenci in učenke, 8. in 9. razred OŠ, letnik 2002 in 2003 (dolžina proge 2,5 km) 
KATEGORIJA  D, dijaki in dijakinje, 1. – 3. letnik SŠ, letnik 1999 - 2001 (dolžina proge 3,5 km); 
KATEGORIJA  E, dijaki in dijakinje, 4. letnik SŠ, letnik 1998 (dolžina proge 4,0 km); 
KATEGORIJA  INVALIDI – učenci, učenke, dijaki in dijakinje, letnik 1998 – 2010 (proga 1,0 km) 
Tekmovanje bo primerno za vse, ki se lahko samostojno gibajo.  
 

Tekmovanje bo potekalo na drţavni ravni. Kvalifikacije za to tekmovanje niso potrebne. Tehnična 
zahtevnost prog je prilagojena starosti in sposobnosti otroka. 
 

Organizirali bomo tudipodročno tekmovanje, ki bo potekalo od 13.-15. marca 2017 na Krasu (na 
Lipici open). Podrobnosti in prijave v februarju 2017. Tekmovanje je namenjeno samo 
tekmovalcem, ki se redno ukvarjajo z orientacijskim tekom in imajo dovolj izkušenj. 
 

Urnik tekmovanja 
8:45 – 10:10 Prihod in registracija 
10:10 – 10:30 Pozdravni govor, kratek kulturni program in simulacija tekmovanja 
10.30 – 10.45 Priprava na tekmovanje in odhod na start 
11:00 – 12:30 Start tekmovalcev 
13:00 – 14:45 Kosilo  
14.30 – Prihod zadnjih tekmovalcev v cilj 
14:45 – 15.15 Razglasitev in zaključek 
 

Pravila 

 tekmovanje je posamično in ekipno;   

 šola lahko prijavi na tekmovanje poljubno število tekmovalcev v vsaki kategoriji; 

 za ekipno uvrstitev šole štejejo najboljši trije rezultati v kategorijah A, B  in C skupaj. V ekipni 
razvrstitvi bodo prav tako razporejene šole, ki bodo imeli v posamezni kategoriji samo enega 
ali dva tekmovalca, ali celo nobenega. Zaradi tega ne bodo izločene iz skupne uvrstitve; 

 sistem točkovanja bo objavljen v biltenu tekmovanja; 

 uvrščeni so vsi tisti tekmovalci, ki najdejo vse kontrolne točke prej kot v 120 minutah; 

 posameznik mora kar se da hitro najti vse kontrolne točke od starta do cilja v pravilnem 
vrstnem redu; 
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 kontrolne točke so vrisane na karto za orientacijski tek; 

 tekmovalec dobi čip in tekmovalno karto na startu; 

 proga, razen kontrolnih točk v naravi, ni označena. Tekmovalec jo izbere sam s pomočjo 
karte in kompasa. To je edini dovoljeni tehnični pripomoček; 

 za beleženje prisotnosti na kontrolnih točkah se uporablja elektronski sistem (SportIdent). 
Za tekmovalce, ki imajo svoj čip, številko navedite ob prijavi. Ostali tekmovalci bodo dobili čip 
na uporabo (reverz). Izguba čipa se plača glede na vrednost čipa. 

 

Prvim trem uvrščenim tekmovalcem v vsaki kategoriji bomo podelili medalje.  
Prvim trem uvrščenim šolam bomo podelili pokale. 
 

Prvouvrščeni ekipi v C in D kategorijise lahko udeležita svetovnega orientacijskega tekmovanja v 
Palermu(WSCO) v Italiji v času od 21.-28. aprila 2017. Zmagovalna ekipa mora po končanem 
tekmovanju potrditi udeležbo na tekmovanju in do 25. oktobra posredovati vse podatke o 
udeležencih (ime, priimek, datum in letnico rojstva, številko potnega dokumenta, sportIdent.. V D 
kategoriji sta lahko največ dva tekmovalca/tekmovalki letnik rojstva 1999. Predvidena cena na 
udeležena je 585 € in bo dokončno znana na dan tekmovanja (nastanitev z vsemi obroki, stroški 
tekmovanja, prevoz do letališča v Italiji, povratni let, vsa tri zavarovanja – zavarovanje odpovedi, 
zdravstveno in zavarovanje proti 3. osebi (plačila – 138 € v oktobru 2016, preostalo do 10. marca). 
V primeru, da šola ne bo imela spremljevalca v vlogi trenerja, bo zanj poskrbela Orientacijska zveza 
Slovenije. V primeru, da se prvouvrščena ekipa tekmovanja ne udeleži, se lahko tekmovanja udeleži 
drugouvrščena ekipa. Brez šolske ekipe, se prvenstva v Italiji ne morejo udeležiti reprezentančne 
ekipe, zato je potrditev šolske ekipe tako zelo pomembna.  

 

Cena kosila: 2,70 € za tekmovalce, 3 € za spremljevalce (učitelje, mentorje, trenerje). Plačilo z 
naročilnico. Naročilo kosila (poslana naročilnica na šolo), do petka, 7. oktobra. 
 

BILTEN 1 bo objavljen z vsemi podatki in dostopen na spletnih straneh www.sportmladih.net ter 
www.orientacijska-zveza.si in sot.si v drugem tednu septembra.Prav tako bo razložen natančen 
postopek tekmovanja za vse šole. V BILTENU 2 bo načrt parkiranja in startna lista tekmovalcev. 
 

Oprema 
Vsak tekmovalec mora imeti ustrezna oblačila in obutev za tek po gozdu. Svetujemo, da ima vsak 
tekmovalec še rezervna oblačila in obutev v primeru dežja. Prav tako copate za gibanje po šoli (in 
telovadnici). 
 

Opozorila 
Tekmovanje je brezplačno in poteka v vsakem vremenu. 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 
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