
 

 

       

 

ODPRTO PRVENSTVO MOL 

V ORIENTACIJSKEM TEKU 

ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE 

 

V petek 14. septembra 2018 od 13h do 15h 

na Kongresnem trgu v Ljubljani 

 

Pod okriljem Mestne občine Ljubljana bo izvedeno odprto prvenstvo Mestne občine Ljubljana v 

orientacijskem teku za osnovne in srednje šole. 

Ob predhodnem dogovoru, lahko OŠ in SŠ na območju MOL izkoristijo Odprto prvenstvo MOL tudi 

za izvedbo športnega dne.  

Udeležba na tekmovanju in izvedba športnega dne sta brezplačna. 

Podrobnejše informacije: 

Start/Cilj:  Kongresni trg Ljubljana, stojnica OK Polaris 

Prvi start:  prvi start ob 13.00  

Lokacija: Ožje središče mesta Ljubljane (območje brez prometa) in območje Ljubljanskega gradu 

Karta: Ljubljana center, merilo 1:5000, stanje 2011, popravljeno 2018 

Traser: Blaž Petrovič 

Kategorije: učenke (8. in 9. razred OŠ),  

 mlajše učenke (6. in 7. razred OŠ) 

učenci (8. in 9. razred OŠ) 

mlajši učenci (6. in 7. razred OŠ) 

dijakinje 

dijaki 

Razglasitev rezultatov:  

Predvidoma ob 15.00 h. 

Za šole, ki bodo izvedle športni dan, se pripravi izpis rezultatov tudi samo za njihove 

udeležence. 

Nagrade: Priznanja za prve tri v vsaki kategoriji. 

 

Za merjenje časov se bo uporabil Sport Ident. Vsak udeleženec si bo lahko brezplačno izposodil 

čip za merjenje časa.  

 

Prijave sprejemamo na spletni strani http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/ 

ali na e-naslovu : vfoski@gmail.com. 

 

Šole, ki bi želele na ta dan izvesti športni dan prosimo, da to čimprej javijo na e-naslov : 

vfoski@gmail.com ali mojca.foski@fgg.uni-lj.si, da se dogovorimo o vseh podrobnostih. 
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