
Dan orientacije  in OLP v nedeljo  30. 9. 2018 na Hlevišah 

 

Organizator: Orientacijski klub Azimut Idrija Cerkno 

Vodja tekmovanja: Matej Vidič, Vlado Sedej 

Traser: Gregor Hvala 

Tekmovalni center: Planinska koča na Hleviški planini nad Idrijo; dostopnost z avtomobilom iz Idrije do 

300m pod kočo (90m vzpona)  https://goo.gl/maps/NoknA6bhSh52 
 

Karta:   HLEVIŠE ,  1:10.000, 5m, stanje 6.1992 

Karta predstavlja za tekmovalce svojevrsten izziv. Dobro oporo daje izrazit relief, vode, kamniti oz. skaloviti 
objekti  in glavne ter stare poti. Karta pa ne odraža dobro vegetacije, deloma zaradi  starosti, še bolj pa 
zaradi močnega žledoloma pred štirim leti in kasnejše pojave lubadarja. Glavna dela za spravilo lesa so sicer 
opravljena, tako da so idealne linije prehodne. Potrebna pa je previdnost zaradi ostankov podrtega drevja. 
Precej je novih gozdnih poti in vlak, ki niso vrisane. 
 

Prvi štart:  11:00 (Na startno kontrolo)  (start za kategorijo D prosto do 15.ure) 

Prijave:  do vključno četrtka , 27. 9. 2018 

na:http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4079 
  

Po tem datumu je prijava možna preko elektronske pošte matvid@gmail.com 
 

Kategorije in okvirne dožine prog: 

 • A - 3,5 km  

 • B - 2,5 km  

 • C - 1,7 km  
 • D - popolni začetniki, družine, otroci s spremstvom  - 1,7 km . 
 

Prostovoljni prispevki: v tekmovalnih kategorijah  (zaželeno 3€ mladinci in 5€ za ostale) 

Merjenje časa: SportIdent preko telefona. Zato print listkov z vmesnimi časi  ne bo možno dobiti. 

(možnost izposoje SI čipa za 2€); Za D, čas ne šteje za razvrstitev. 
 

Odgovornost: Tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost in s prijavo na tekmovanje potrjujejo,  

da se s tem tudi strinjajo! 

 

Dodatno: 

1. Ob tekmovanju v orientacijskem teku OLP v okviru Dneva orientacije bo neposredno pod Kočo na 
Hleviški planini  možen tudi preizkus v orientacijskem labirintu. Člani OK Azimut bodo lahko 
tekmovali tudi za naslov klubskega prvaka v labirintu. 
 

2. Planinska koča na Hleviški planini v zadnjih treh letih slovi po odlični hrani po zmernih cenah (tudi 
idrijski žlikrofi). V primeru večjega obiska drugih gostov na ta dan, je priporočljivo, da želje po kosilu 
najavite oskrbnici že pred startom. 
 

 

Prisrčno vabljeni, člani kluba in vsi ostali ljubitelji orientacije! 


