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PODROČNO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
V soboto, dne 23. oktobra 2010 organizira PD Gornja Radgona, za MDO Podravje in MDO
Pomurje, tekmovanje v planinski orientaciji, ki bo na Kapeli. Prijave so od 8.00 naprej pri
osnovni šoli, start prvih ekip je ob 9.00. Zborno mesto je pri osnovni šoli.
Tekmovanje je organizirano za vse starostne kategorije po Pravilniku za planinska orientacijska
tekmovanja. Ekipa šteje 3-5 članov, število ekip v posamezni kategoriji ni omejeno, tekmujejo
pa lahko tudi ekipe drugih društev in organizacij ter osnovnih šol in srednjih šol.
Kategorije:
A učenci do 6. razreda OŠ
B učenci 7., 8. in 9. razreda OŠ
C mladina(od 1.letnika SŠ do
vključno 26. leta starosti)

D mlajši člani (27 let in več)
E starejši člani (nad 40. letom starosti)
F družine (najmanj eden od staršev in osnovnošolski otroci)

Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po brezpotju. S seboj morajo imeti potrjeno
planinsko in zdravstveno kartico, več pisal, zavoj prve pomoči in trikotne rute (za kat. C, D,
E in F), svinčnik, šestilo, trikotnik, kotomer (za kat. C in D), papir in kompas.
Udeleženci tekmovanja bodo reševali naloge iz snovi Planinske šole, teoretična vprašanja iz
orientacije, vezanje planinskih vozlov, praktične naloge iz orientacije, ter za kategoriji C in D
risanje kontrolnih točk. Vsaka ekipa bo reševala praktične naloge iz prve pomoči, znajti se
bo potrebno s tem, kar je v nahrbtniku ali v naravi. Tekmovalo se bo s pomočjo barvne
fotokopije topografske karte (TK 25) v merilu 1:25000. Na širšem območju poteka več lokalnih
cest, zato mentorji še dodatno podučite mlajše tekmovalce o varnem gibanju ob in na cestišču.
Prijave na E-mail: rado.marhold@epi-spektrum.si ali telefon 031 260 795 najkasneje do torka
19. oktobra 2010.
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zaključek je predviden ob 15 uri. Za prehrano je
preskrbljeno v prostorih osnovne šole, vsak udeleženec dobi topel obrok in čaj.
Štartnina na ekipo je 12 EUR in se poravna pred začetkom tekmovanja na transakcijski račun
Planinskega društva Gornja Radgona, štev. 02341-00187-17842, davčna številka 64697924.
Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost!
Informacije: 031 260 795 (Rado Marhold – tehnični vodja)
041 340 516 (Tonček Mlinarič –vodja tekmovanja)
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