
BILTEN (razpis z dodatnimi obvestili z dne 10.4.2019) 
 

                                 SOL 4 – srednje proge 
                                    sobota, 13.04.2019 
 

Tekmovalni center: Planinska koča na Hleviški planini, 818 m n.v.,  
https://goo.gl/maps/xHLcxyKxrEq   (45.987348, 13.995799) 
Dostopnost z avtomobilom iz Idrije do parkirišča pod kočo, nato je do koče še  300 m peš ob 
55 m vzpona - označeno iz Idrije od odcepa za Vojsko in Čekovnik. 
 

Organizator: Orientacijski klub Azimut 

Kontakt: vlado.sedej@gmail.com, tel. 041 360 840 

Vodja tekmovanja: Vlado Sedej 

Traser: Jožko Jazbar 

Merjenje časa: Silvij Močnik 

Sodnik OZS : Matjaž Štanfel 

Predstavnik tekmovalcev : Nejc Zorman 
 

Karta: Hleviška planina, 1:10000, E 5m, november 2018.  Za otroško kategorijo in MŽ 10 

bo merilo 1:5.000 
 

Kategorije: Ž10, Ž12, Ž14, Ž16, Ž18, Ž21E, Ž21B, Ž35, Ž45, M10, M12, M14, M16, M18, M21E, 

M21A, M21B, M35, M45, M55, M65, Odprta, Začetniška, Otroška.  
Spremstvo oz. udeležba družin je dovoljeno le v otroški kategoriji. 

 

Teren: Pretežno kraški, bogat z reliefnim detajli, mestoma precej kamnit. Zaradi posledic 

žledoloma in lubadarja je preglednost v tem letnem času dobra, prehodnost pa ponekod 
otežena zaradi ostankov vejevja in mlade nizke vegetacije. Pri gibanju je potrebna pazljivost! 
Gosta mreža različnih starih in novih poti . 
 

Prvi štart: 11:00 
Razglasitev rezultatov:  Predvidoma ob 14.uri  
 
Merjenje časa: SportIdent, možnost najema čipa 2€ 

 

Prijave: Do ponedeljka 08. 04.2019 na   

http://www.orienteeringonline.net/CompetitionBasicInfo.aspx?CompetitionID=4369 
Kasneje na kontaktni mail ali telefon naveden zgoraj. 
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Startnina: 
- MŽ10 do vključno MŽ18: 5 EUR, 
- ostale kategorije: 10 EUR, 
- začetniki, otroška: brezplačno 

 
Po zaključenem roku prijav so te še možne ob 50% višji startnini. Za kategorije OTROŠKA, 
ZAČETNIŠKA in ODPRTA pa so naknadne prijave možne za osnovno štartnino brez povečanja. 
V vsakem primeru pa so naknadne prijave možne le do porabe rezervnega števila kart. 
 

Plačilo startnine: Na račun organizatorja pred ali po tekmi. Podatki za nakazilo: 

Orientacijski klub Azimut, Sedejev trg 8, 5282 Cerkno 

IBAN:  SI56 0475 2000 0355 749 

SWIFT: KBMASI2X 

Banka: Nova KBM d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija 

 

Podatki o progah: 
 

kateg. 
dolžina 
(km)  

vzpon 
(m)  

št.KT kateg. 
dolžina 
(km)  

vzpon 
(m)  

št.KT 

M10  1,36 125 5 Ž10  1,36 125 5 

M12  1,46 130 7 Ž12  1,46 130 7 

M14  1,76 140 9 Ž14  1,76 140 9 

M16  2,84 75 13 Ž16  2,56 75 10 

M18  3,27 70 15 Ž18  2,84 75 13 

M21B  2,44 50 9 Ž21B  2,44 50 9 

M21A  2,90 75 13 Ž21E  3,27 70 15 

M21E  3,46 130 19 Ž35  2,90 75 13 

M35  3,27 70 15 Ž45  2,56 75 10 

M45  2,90 75 13 ODPRTA 2,84 75 13 

M55  2,84 75 13 ZAČETNIKI 1,46 130 7 

M65  2,56 75 10 OTROŠKA 1,01 100 5 

 

 

Dodatna obvestila (v razpisu): 
1. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost in s prijavo na tekmovanje potrjuje, 
da se s tem strinja. 
2. Tekmovalne proge večkrat prečkajo lokalno cesto. Promet sicer ni zelo gost, ampak je 
vseeno potrebna previdnost pri prehodu. 
3. Zaključek tekmovanja bo predvidoma okoli 14:00 ure. 
4. Planinska koča na Hleviški planini slovi po odlični hrani (tudi idrijski žlikrofi)  po zmernih 
cenah.  
5. Ogrevanje bo možno v neposredni okolici planinske koče in v stalnem orientacijskem 
labirintu, ki je sestavni del igrišča ob koči. 



6. Tekmovanje poteka v območju Geoparka Idrija  http://www.geopark-
idrija.si/si/geopark/33/geoturizem/, ki s svojimi naravnimi, zgodovinskimi in kulturnimi 
zanimivostmi nudi veliko možnosti za zanimivo in poučno izrabo prostega časa 

 
Dodatna obvestila 10.4.2019: 

1. Parkiranje: na improviziranem parkirišču in ob gozdni cesti je dovolj prostora, če 

bodo avtomobili parkirani urejeno; prosimo, da upoštevate navodila redarjev in 
mislite na soudeležence. 

2. Start bo za vse kategorije v bližini tekmovalnega centra t.j. planinske koče. 

3. Cilj za kategorije MŽ10, MŽ12 in MŽ14, začetnike in otroke bo prav tako blizu 

planinske koče. 

4. Cilj za kategorije  MŽ16 in starejše bo od koče oddaljen 1.200 m. Od cilja do koče bo 

190 m zmernega vzpone, pot do njega pa bo vodila mimo parkirišča. Na cilju bo voda 
in kakšno manjše okrepčilo. 

5. Čitanje čipov bo pri planinski koči. 

6. Na otroški progi ni oznak za pravilno in nepravilno izbiro (Smeški, Jokci), ker bi to 

lahko zavedlo tekmovalce v MŽ 10, ki imajo malenkost drugačno progo od otroške 

7. Na karti za kategorije   MŽ16 in starejše je vrisan rdeč križ, ki označuje točko, kjer 

lahko dobite v primeru nezgode ali slabega počutja najbolj osnovno prvo pomoč, 
telefonsko zvezo in po potrebi prevoz do parkirišča (NE bo reševalno vozilo z 
medicinskim osebjem). 

8. V mestu Idrija, je zaradi del v Kosovelovi ulici nekoliko spremenjen prometni režim, 

ni pa oviran dovoz na Hleviše. Sledite začasnim oznakam do odcepa za Vojsko in 
Čekovnik od tu dalje pa orientacijskim oznakam. 

9. Sanitarije so v koči. 

10. Prosimo, da v kočo ne vstopate obuti v čevlje z jeklenimi konicami. 
11.  Koča lahko sprejme sočasno največ do 50 oseb. Da bi omogočili, da se zvrstijo na 

kosilu vsi, ki bodo želeli poskusiti ponudbo koče, bomo za preoblačenje, in v primeru 
dežja tudi za čakanje,na dvorišču zagotovili  platneno streho.  Prosimo za 
razumevanje in obzirnost do soudeležencev, kot smo sicer že navajeni. Napoved za 
soboto je sicer doslej že ves čas brez dežja, a aprilu ne gre preveč zaupati. Vsekakor 
pa se  je treba pripraviti na hladnejše vreme.  

 
Organizatorji želimo tekmovalcem uspešno tekmovanje, vsem obiskovalcem pa prijetno 
počutje na Hleviški planini. 
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