Gornji trg 60
2344 Lovrenc na Pohorju

PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
LOVRENC NA POHORJU 2014
DATUM TEKMOVANJA sobota 12. aprila 2014
ZBOR UDELEŽENCEV v soboto ob 8.45 na prireditvenem centru Lovrenc, Gornji trg
60
ZAČETEK TEK.

ob 9.15 za vse kategorije

ZAKLJUČEK

predvidoma ob 14. uri na lovski koči, sledi 15 minutni spust do
parkirišča za avtobuse pri tovarni Marles

PREHRANA

manjši hladen prigrizek, preostala hrana iz nahrbtnika

ŠTARTNINA

štartnine ni

PRIJAVE

do srede 9. aprila na anzej@becan.si ali telefon 031 343 346

INFORMACIJE

vodja tekmovanja: Anžej Bečan  031 343 346

SPLOŠNA NAVODILA
Planinsko orientacijsko tekmovanje bo organizirano po Pravilih za planinska orientacijska
tekmovanja 2012 in je namenjeno MDO Podravja, 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
Č
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 18. leta starosti)
mladina (od 19. leta do vključno 26. leta)
člani (nad 27 let)
starejši člani (nad 40 let)
družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole)

Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po brezpotju, s seboj morajo imeti
planinsko izkaznico s plačano članarino za leto 2014, zdravstveno kartico, pisalo ter
kompas.
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Kategorije C, Č in D bodo imele tudi naloge iz vrisovanja točk, tako da potrebujejo še
svinčnik, šestilo, trikotnik, kotomer ter kalkulator.
Za vse kategorije bomo pripravili naloge iz planinske šole in teoretična vprašanja ter
praktične naloge iz orientacije, prve pomoči ter varstva narave.
Karta bo barvna kopija državne topografske karte v merilu 1:25.000 (DTK 25), ki jih ekipe
dobijo na startu.
Na cilju bo vsak udeleženec dobil hladen mesni prigrizek, sadje in hladen napitek. Ostala
prehrana je iz nahrbtnika.
Udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost.
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
Anžej Bečan

Skica startnega prostora v zgornjem delu naselja Lovrenca s parkiriščem za avtobuse
in cilja pri lovski koči na Rdečem bregu s parkiriščem za povratek pri tovarni Marles.
Za udeležence z avtomobili bomo uredili prevoz šoferjev do startnega parkirišča.

