Gornji trg 60
2344 Lovrenc na Pohorju

PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
MDO Podravje in MDO Pomurje
LO VRENC NA POHORJU 2010

DATUM TEKMOVANJA

sobota 10. april 2010

KRAJ TEKMOVANJA

Rdeči breg, Lovrenc na Pohorju

ZBOR UDELEŢENCEV

v soboto ob 9. uri na lovski koči Lovske družine Puščava, Rdeči
Breg 2 D; dostop do koče ni možen z velikimi avtobusi!

ZAČETEK TEKMOVANJA ob 9.15 uri (za vse kategorije)
ZAKLJUČEK

predvidoma ob 14.00 uri

ŠTARTNINA

12€/ekipo
plačilo štartnine na PD Lovrenc na Pohorju
po izstavljenem računu

PRIJAVE

do vključno srede 7. aprila 2010 na anzej@soncek.net ali telefon
031 343 346

INFORMACIJE

vodja tek.: Lovro Paradiž  041 794 223
tehnični vodja: Anžej Bečan  031 343 346

SPLOŠNA NAVODILA
Planinsko orientacijsko tekmovanje bo organizirano po Pravilih za planinska orientacijska
tekmovanja in je namenjeno MDO Podravja in MDO Pomurja, sodelujejo pa lahko tudi ekipe
ostalih društev in organizacij.
Posamezno društvo lahko prijavi največ štiri ekipe v posamezni kategoriji. Ekipe imajo lahko od
tri do pet članov, tekmovanje ekip z le dvema članoma ni dovoljeno. Vsi tekmovalci tekmujejo
na lastno odgovornost.
Tekmovanje je namenjeno kategorijam :
A
B
C
D
E
F

učenci do vključno 6. razreda osnovne šole
učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole
mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 26. leta starosti)
mlajši člani (27 let in več)
starejši člani (starost 40 let in več)
druţine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole)

Za ekipo v kategoriji F se šteje vsaka druţina, ki izpolnjuje pogoje in organizatorjem izjavi, da je druţina.
Starejši ne morejo tekmovati v ekipi mlajših in mlajši ne v ekipi starejših, edino le:
v kategoriji C je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ en tekmovalec, ki je lahko starejši ali
mlajši od predpisane starosti,
v kategoriji B in D je lahko v najmanj štiričlanski ekipi največ en tekmovalec, ki je mlajši od
predpisane starosti.

Vsi tekmovalci morajo imeti s seboj planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2010.
Na tekmovanju se bodo reševale naloge po Pravilih POT, dodatnih nalog ne bo.
Potrebni tehnični pripomočki za vse kategorije: kompas, geotrikotnik, šestilo, ravnilo, pisalo,
kalkulator.
Podatki o karti: barvni izsek (kopija) iz Drţavne topografske karte M 1:25.000 (DTK 25), leto
izdaje 1998, LOVRENC NA POHORJU 029, ki jih ekipe dobijo na startu.
V prireditvenem centru bo vsak udeleţenec dobil toplo malico in čaj. Ostala prehrana je iz
nahrbtnika.
Ekipe morajo biti primerno opremljene (vsem ekipam priporočamo planinsko obutev in športna
planinska oblačila, ki naj pokrivajo celo telo) za gibanje po terenu.
Tekmovanje poteka v vsakem vremenu, zato naj imajo ekipe v primeru slabše vremenske
napovedi s sabo primerno zaščito pred dežjem.

VABLJENI
Predsednik PD Lovrenc na Pohorju:
Lovrenc Paradiţ
Dostop: 1km za naseljem Puščava je naselje Kurja vas (brez cestnih oznak). V Kurji vasi 100m za tovarno Marles
zavijete desno in sledite oznakam za lovski dom. Dostop do lovskega doma od Kurje vasi naprej ni moţen za

velike avtobuse zaradi omejitve osne obremenitve 4t. Je pa moţen peš dostop po cesti ali vrisanem kolovozu.

