FJK 2018 Orienteering Tour 1 / ZL 15
Tekma “Brez Meja / Senza confini”
Hudo Leto / Monte Spaccato
28. januarja 2018
Razpis
Karta: Hudo Leto/Monte Spaccato, merilo 1:7500, plastnice na 5m.
Teren: kraški, gozdnat, odprta območja, številne poti in steze.
Zbiranje – tekmovalni center: v športnem centru Gaja na Padričah, od 9:00
dalje.
Parkirni prostor: notranje parkirišče v športnem centru Gaja.
Dostop:
a) iz Bazovice: po pokrajinski cesti št.1 skozi Padriče, sto metrov po križišču za
avtocesto, na desni; oznake na licu mesta;
b) z avtoceste: izvoz Padriče, na križišču s pokrajinsko cesto št.1 kreniti levo,
nadaljevati sto metrov; oznake na licu mesta;
Glej Google Maps
c) iz Trsta je možen dostop z avtobusom proge 39, ki ima postajališče v bližini.
Urnik autobusa
Merjenje časa: elektronski sistem SportIdent.
Prvi start: ob 10.30 na startno kontrolo (punching start). Tekmovalci bodo
kljub temu razvrščeni v okvirno startno listo, ki naj se je po možnosti držijo, da
ne bodo predolgo čakali pred startom v vrsti na mrazu.
Start je od zbirnega mesta oddaljen približno 15 minut.

Kategorije: Bela (lahka), Rumena (srednja), Rdeča (srednje težka) in Črna
(težka). Dodatna kategorija Skupine (na beli progi) ne šteje za končni seštevek
Orienteering Tour 2018 FVG/FJK.
Prijava v Belo kategorijo ni možna za tekmovalce, ki so prijavljeni v zvezo kot
agonisti.
Odgovarjajoče kategorije za ZL so: A (črna), B (rdeča), C (rumena), D (bela –
otroci in začetniki), Skupine (bela).
Prijave: do torka, 23. januarja, za člane Fiso na spletni strani Fiso, za vse
ostale na orienteeringonline ali preko elektronske pošte posta@origaja.it.
Možna je prijava tudi na licu mesta do zapolnitve mest glede na razpoložljivo
število kart, svetujemo pa predhodno prijavo.
Za tekmovalce iz Italije je zaradi zavarovanja obvezna prijava v zvezo FISO: ta
je brezplačna za mladoletne, za odrasle stane 3,00 €. Za prijavo je potrebno
predložiti kopijo zdravniškega potrdila za netekmovalno športno udejstvovanje.
Startnina: 5,00 € za vse kategorije; najem čipa SI 1,50 €.
Izguba elektonskega čipa se zaračuna 25,00 €.
Razglasitev rezultatov in podelitev: predvidoma ob 13:30.
Kontaktni naslov: posta@origaja.it

Vodja tekmovanja: Renato Pelessoni
Traser: Andraž De Luisa
Start: Fiorenzo Ruzzier
Cilj: Peter Ferluga
Prijavni center: Adriana Donini
Obdelava podatkov: Antonella Sinigaglia

