
Bilten:  
DRŽAVNO PRVENSTVO v orientacijskem teku v ulta-dolgih razdaljah in trening za 

mladinske in članske kategorije  
Škofja Loka, 27. marec 2021 

 
 
Datum tekmovanja: Sobota, 27.3.2021 
Kraj tekmovanja (parkirišče): Škofja Loka, parkirajte razpršeno po celotnem parkirišču, ki je ogromno!  
Organizator: Orientacijski klub Slovenske Konjice in Škofjeloški orientacijski klub 
Vodja tekmovanja: Igor Bončina 
Karta: Puštal + Krancelj + Gorajte + Crngrob (delno) + Pevno + Papirnica: 
M/Ž21E+A  1:15000, center povečan na 1:7500, plastnice na 5m 
B: 1:10000, plastnice na 5 m; center povečan na 1:5000 
C: 1:7500 
Vse karte bodo tiskane na Pretex 50.120 papir, ki je vodo-obstojen! 
Teren: Valovit, precejšnja gostota poti, veliko reliefnih in vegetacijskih podrobnosti. Kata Puštal v kat. M21E je 
starejšega stanja in je na njej več sprememb vegetacije, posek in novih vlak, ki na karti niso označena. 
Traser: : Matjaž Štanfel  
Razdalja od parkirišča do starta: max. 300m; na startu se ne zadržujte, na start pridite ob vašem startnem času! 

 
 
Razdalja od cilja do starta: 50m 
Start za DP:  
M21E:  skupinski ob 10:30 
Ž21E: skupinski ob 10:40 
Start ostali: A+B+C: ob 11:00 po startni listi, če zamudite na start startajte na koncu! 
 
 

Proge: Dolžina Višina KT 

  km m  

DP M21E 19,1 560 22 

DP Ž21E, trening A 10,6 170 15 

Trening B 6,5 75 13 

Trening C 3,8 50 10 

 
KT38 je namenjena odlaganju stvari med progo ali priprava okrepčil za med tekom za kategorijo M21E. 
Ločeni opisi kontrol bodo na voljo samo za DP, za ostale samo na karti! 
Na vodnih kontrolah bo voda v plastenkah, prosim vas, da jo odvrzite v plastično vrečo, ki bo zraven! 
 

https://www.google.si/maps/place/46%C2%B010'13.7%22N+14%C2%B018'31.1%22E/@46.170468,14.3064353,587m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x477ac610082a391b:0x47da57ce7b792895!2s4220+%C5%A0kofja+Loka!3b1!8m2!3d46.1671294!4d14.3058337!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d46.1704679!4d14.3086241?hl=sl


Po še veljavnih predpisih, morajo vsi tekmovalci za DP imeti negativni test na COVID, ki ni starejši od 48 ur, ali 
potrdilo, da so preboleli COVID, ali potrdilo, da so bili že cepljeni. Potrdilo, sliko pošljite na e-mail: 
mckladu@gmail.com, izjemoma, če ga dobite kasneje lahko tudi na tekmi. 
Vsi tekmovalci za DP ultra-long morajo biti tudi registrirani v kategorijah M/Ž21E  v sistemu OZS. 
 
Ostala obvestila: Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 
COVID-19: Državno prvenstvo bo potekalo v skladu z aktualnimi odloki vlade. Pri izvajanju športnih aktivnosti je 
potrebno upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, Nacionalnega inštituta za javno zdravje za 
preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter Določila in priporočila za organizatorje tekem in treningov ter 
športnike v času epidemije COVID-19, ki jih je objavila Orientacijska zveza Slovenije. 
Določila in priporočila OZS                                                        
Navodila ministrstva                                                                   
Osnovne zahteve oz. določila za udeležence tekme: 
1. Če imate znake akutne okužbe dihal, ostanite doma. 
2. Držite se najmanj dva metra stran od drugih udeležencev. 
3. V avtu imejte sredstvo za razkuževanje in ga uporabljajte. 
4. Karte ne bodo v folijah in n bodo na razpolago na startu. 
5. Analize tekmovanja ne izvajajte v cilju, temveč v digitalni obliki. 
6. Ne imejte fizičnega stika z drugimi udeleženci. 
7. Razglasitve rezultatov ne bo, prehodni pokal se bo predal naknadno! 
8. Plačilo startnine izključno na račun kluba, na startu se ni potrebno prijavljati. 
9. Pri teku po prometnih cestah upoštevajte ''cestno-prometna pravila''! 
 
 
 
 

mailto:mckladu@gmail.com
http://www.orientacijska-zveza.si/datoteke/dokumenti/2020_05_covid.pdf
https://www.nijz.si/sl/sproscanje-ukrepov-covid-19

