
 

 
 

ORIENTACIJSKI KLUB POLARIS, LJUBLJANA 
 
 

BILTEN 
 
 

Državno prvenstvo na dolgih progah in     
4. tekma za Slovensko orientacijsko ligo ter 

Državno prvenstvo štafet 
 

 

 
 

Rakitna, 12. in 13. veliki traven 2018 
 

Vrsta tekmovanja:  
Državno prvenstvo na dolgih progah in 4. tekma za Slovensko orientacijsko 
ligo ter Državno prvenstvo štafet 
 
Vodja tekmovanja: Dušan Petrovič 
 
Traser: Miha Škarabot (dolge proge), Gregor Anderluh (štafete) 
 
Delegacija tekmovanja:   

 Aleš Borštnik (sodnik OZS) 

 Dušan Petrovič (vodja tekmovanja) 

 Aleš Poljanšek (predstavnik tekmovalcev) 
 

Tekmovalni center: travnik v bližini ceste na Rakitno, pred odcepom za Krim 
(45.9095 14.4397), s ceste na Rakitno bo oznaka 

 

 
 
Parkiranje na označenih mestih, bodite racionalni; na travniku gibanje pred, 
med in po tekmi dovoljeno le na pokošenem ograjenem delu! 



Dolge proge, sobota, 12. 5. 2018: 
 
Karta: Rakitna – Lepa dolina in Španov vrh, merilo 1 : 10 000 (za M10, Ž10 in 
otroško 1 : 5000), plastnice na 5 m, stanje marec 2017. 
 
Karte so tiskane na vodoodpornem papirju in ne bodo v folijah. 
Na terenu je kar nekaj na novo podrtega drevja in štorov, ki niso vrisani na karti. 
Gibanja bistveno ne otežujejo. 
 
Podatki o progah: 
 

kategorija dolžina (km) vzpon (m) število KT 

M10 1,9 40 8 

M12 2,2 55 9 

M14 3,1 80 12 

M16 4,5 135 11 

M18 7,1 225 18 

M20 7,1 225 18 

M21E 10,8 335 25 

M35 7,2 220 16 

M45 5,2 190 16 

M50 4,5 135 11 

M60 4,2 130 12 

Ž10 1,9 40 8 

Ž12 2,2 55 9 

Ž14 3,1 80 12 

Ž16 4,2 130 12 

Ž18 5,2 190 16 

Ž20 5,2 190 16 

Ž21E 7,2 220 16 

Ž35 4,5 135 11 

Ž45 3,7 135 10 

M21A 7,1 225 18 

M21B 4,2 130 12 

Ž21B 3,7 135 10 

Začetniki 2,2 55 9 

Rekreativna 4,5 135 11 

Otroška 1,9 40 8 

 

Prvi štart:  11.00  
Razdalja od tekmovalnega centra do štarta je 1200 m, sledite oznakam. 
Opisi kontrolnih točk (mikrolokacije) bodo samo na štartu (ne pri cilju!), 
natisnjeni bodo tudi na kartah. Na štartu bo na voljo lepilni trak. 
 
Na štartu bodite pozorni,  da vzamete pravo karto, štartna zastavica je 50 
metrov od kart naprej po poti, ki bo označena s trakovi. 
 
Tek ali hoja po nepokošenih travnikih nista dovoljena, če pridete do travnika, 
pojdite tesno ob njegovem robu. 
 
Osvežitev na progi: vse proge, ki so daljše od 3,5 km imajo na eni izmed etap 
osvežitev, bodite pozorni na oznako na karti. Tekmovalci kategorije M21E imajo 
še dodatno osvežitev na eni izmed kontrolnih točk, kar je razvidno iz opisa KT. 
 
Ob prihodu na cilj  tekmovalci karte oddajajo. Po štartu zadnjega tekmovalca na 
štartni listi karte vrnemo. 
 
Najdaljši možen čas tekmovalca na progi je do tri (3) ure po zadnjem štartu, po 
tem času prispeli tekmovalci niso uvrščeni, prav tako po tem času organizatorji 
začnemo pobirati kontrolne točke.  

 
Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 14.30 oz. po prihodu zadostne večine 
tekmovalcev v cilj. 
 
Štartna lista je objavljena na spletni strani. Tekmovalci, ki niso državljani 
Republike Slovenije v skladu s pravili OZS štartajo na začetku štartne liste.  
 
Naknadne prijave pred tekmo ali na dan tekme so možne v kategorijah Otroška 
(otr), Začetniška (zač) in Rekreativna (rekr), v ostalih kategorijah pa le izjemoma, 
če je še mesto v štartni listi ali kot nadomestilo za odsotnega prijavljenega 
tekmovalca. 
 
Pomembno obvestilo za tekmovalce, ki bi šli z otroki na otroško ali začetniško 
progo - na progo z otroki lahko greste le PO TEM, ko opravite svojo progo. V ta 
namen bomo v primeru potrebe omogočili otrokom in začetnikom kasnejši 
štart, če nas boste na to predhodno opozorili.  



Štafete, nedelja, 13. 5. 2018: 
 
Osnutek štartne lista bo objavljen v soboto. Klube naprošamo, da v soboto 
najkasneje do razglasitve oddajo ustrezno popravljene in dopolnjene prijave 
štafet. Dokončna štartna lista bo objavljena v nedeljo zjutraj pred štartom. 
Štartne številke bodo natisnjene na etikete, ki si jih tekmovalci prilepijo na dres. 
 
Karta: Rakitna – Lepa dolina, merilo 1 : 7500, plastnice na 5 m, stanje marec 
2017. 
 
Karte so tiskane na vodoodpornem papirju in ne bodo v folijah. 
 
Podatki o progah (za posamezno etapo): 
 

kategorija dolžina (km) vzpon (m) število KT prvi štart 

M12 1,7 40 8 10.15 

M16 3,3 100 13 10.10 

M18 3,3 100 13 10.10 

M21 4,3 150 16 10.00 

M35 3,3 100 13 10.15 

Ž12 1,7 40 8 10.15 

Ž16 2,6 100 11 10.10 

Ž18 2,6 100 11 10.10 

Ž21 3,3 100 13 10.05 

Ž35 2,6 100 11 10.15 

Odprta 2,6 10 11 10.15 

Začetniki 1,7 40 8 poljubno 

Štafeto v M21 sestavljajo trije tekmovalci, v ostalih kategorijah po dva, začetniki 
opravijo običajno progo. 
 
Ob 9.45 bo predstavljen postopek štarta in menjav. Na štartu bodite pozorni,  da 
vzamete pravo karto (štartna številka na hrbtni strani karte), nato tečete po 
označeni poti dobrih 200 m do štartne zastavice. Kontrolna točka za gledalce bo 
iz ciljnega prostora (od mesta menjave) vidna na razdalji dobrih 100 m. Dostop 
do nje ni mogoč, od nje tekmovalci pretečejo še med 800 in 1200 m do menjave. 
Kategoriji M12 in Ž12 nimata kontrolne točke za gledalce. 
 

Opisi kontrolnih točk (mikrolokacije) bodo le na kartah! 
 
Tek ali hoja po nepokošenih travnikih nista dovoljena, če pridete do travnika, 
pojdite tesno ob njegovem robu. 
 
Na terenu je kar nekaj na novo podrtega drevja in štorov, ki niso vrisani na karti. 
Gibanja bistveno ne otežujejo. 
 
Osvežitev na progi ni. 
 
Ob prihodu na cilj  tekmovalci karte oddajajo do štarta vseh tekmovalcev. 
  
Skupinski štart tekmovalcev, ki do takrat še niso dočakali predhodnih predaj bo 
za vse kategorije ob 11.45. Tekmovalci, ki pridejo na cilj po 13.45 niso uvrščeni, 
takrat tudi organizatorji začnemo pobirati kontrolne točke.  

 
Razglasitev rezultatov bo predvidoma ob 13.00 oz. po prihodu zadostne večine 
tekmovalcev v cilj. 
 
Naknadne prijave pred tekmo ali na dan tekme so možne le v štafeti v kategoriji 
Odprta ali za posameznike v kategoriji Začetniki, v ostalih kategorijah pa le 
izjemoma, če so na voljo karte ali kot nadomestilo za odsotno prijavljeno štafeto 
ali tekmovalca. 
 
Pomembno obvestilo za tekmovalce, ki bi šli z otroki na začetniško progo - na 
progo z otroki lahko greste le PO TEM, ko opravite svojo progo. V ta namen 
bomo v primeru potrebe omogočili otrokom in začetnikom kasnejši štart, če 
nas boste na to predhodno opozorili.  
 
Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 
 


