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RAZPIS 
ORIENTACIJA  23. 11. 2013  

                                               MEDKLUBSKO TEKMOVANJE 

 

Organizator:        Kanu klub Simon  

 

Datum:  23. november  2013 

Kraj:   Brunarica Zadvor pri Ljubljani, trim steza 

Cesta 13. julija 86, 1261 Ljubljana (500 m naprej od Urha) 

 

Kategorije:  Ženske:          ml., st. deklice, cicibanke 

   Moški:            ml., st. dečki, cicibani   

      

 

Program: 

                          9.00   sestanek vodij ekip pri brunarici Zadvor  

                                  10.00 štart orientacijskega teka 

                                     interval 60'' 

           malica za vse nastopajoče 

         

Razglasitev rezultatov  30' po končani prireditvi na samem 

prizorišču tekmovanja. 

         

Štartnina: 5 EUR na tekmovalca  

 

Nagrade: Medalje za najboljše 

  

Pravila: Tekmuje se po prirejenih pravilih (priloga pravila teka).  

                        Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 

 

Prijave: Zadnji rok za prijave: 20. november 2013 do 15.00  

                        Prosim, prijavite do roka zaradi priprave zemljevidov!!!!! 

  Kanu klub Simon  

        Češnijca 21 1261 Dobrunje 

                         e-mail: kksimon1@gmail.com 

Informacije:  Simon Hočevar,  041 417-345 

Priloga :         pravila orientacijskega teka 

 

Kanu klub Simon  

 

 



Skrajšana pravila Orientacijskega teka  
 

1. Tekmovalci štartajo na 60''.  

 

2. Vsak tekmovalec dobi 1' pred štartom zemljevid z 

označenimi kontrolnimi točkami. 

 

 

3. Na progi bo 5 kontrolnih točk za cicibane, 8 za mlajše kat. 

in 10 za starejše kat.. Dodatno bo proga označena še s 

posebnimi 'smeškoti' /, ki bodo tekmovalcem kazali, 

kdaj so na pravi poti. Smeškoti bodo približno 50 m za 

vsako kontrolno točko, in sicer tako, da bodo označevali, 

katera smer je pravilna. 

 

4. Kontrolne točke morajo biti potrjene po pravilnem 

vrstnem redu, kakor si bodo sledile na zemljevidu. Vsaka 

zgrešena ali narobe potrjena točka se kaznuje s  60'' 

pribitkom za vse kategorije. 

 

 

5. Tekmovalec, ki bo imel ob prihodu v cilj potrjenih manj kot 

4  kontrolne točke pri cicibanih, 6 v ml dečkih. in 8 v 

starejših dečkih, ne bo uvrščen. Za veljaven rezultat se 

tako šteje vsaj tri za ml. cicibane, šest za cicbane oziroma 

osem potrjenih kontrolnih točk za ml. in st dečke.  

 

6. Kontrolna točka bo označena na zemljevidu s krogom in ob 

robu zemljevida še s simbolom, kje se točka nahaja. 

 

 



7. Na zemljevidu bo tudi poseben prostor, na katerem se 

bodo potrjevale kontrolne točke. Vsaka kontrolna točka bo 

potrjena na svoj način oz. s svojim simbolom. Na eni 

kontrolni točki dobi tekmovalec le eno potrditev. 

 

8. Za končni čas se šteje seštevek časa, porabljenega na 

poti, in kazenskih pribitkov. Zmaga tekmovalec, ki v 

skupnem seštevku v svoji kategoriji doseže najhitrejši čas. 

 

 

9. Predvsem pa naj orientacijski tek poteka v duhu fair-

playa, z veliko užitka in zabave vseh tekmovalcev. 
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