Tip tekmovanja:
.

Organizator
.

Kraj:

.

Datum:

.
Planinsko orientacijsko tekmovanje za Koroško
orientacijsko ligo.
.
.
PD Meţica
.
.
Meţica.
Osnovna šola Meţica
.
Sobota, 27 oktober , 2012
.

.

Urnik tekmovanja:

.

Kategorije:

.

Teren:

30

- 8.
- 8. 45
- 9. 00
- 14. 00
.
-

prihod tekmovalcev
pozdrav in zadnja navodila
štart prve ekipe
zaključek tekmovanja in razglasitev
rezultatov

A (učenci do 6.razreda OŠ)
B (učenci v 7. in 9 razreda OŠ)
C (mladina od 1. Letnika SŠ do vključno 18. leta)
Č (mladina od 19. do vključno 26 leta)
D (mlajši člani starost 27 let in več)
E (starejši člani od 40. leta starosti)
F (druţinska kategorija)
G (odprt laţja kategorija)
H (odprta teţja kategorija)

.
Teren je hribovit.
Trasa za ekipe A,B,E,F in G kategorije bo potekala
večinoma po poteh in gozdnih cestah.
Za ostale ekipe bo trasa orientacijsko zahtevnejša.
Z

.

Karta:
.

Startnina:

.M 1:25 000, E=10m, stanje 1998
Karto tekmovalci dobijo na startu!
KK
.
- za ekipe MDO Koroške 0 EUR
- za druge ekipe 10 EUR
.

Navodila:

Tekmovanje poteka po pravilniku o planinskih
orientacijskih tekmovanjih!

Prehrana:

Tekmovalci dobijo po končanem tekmovanju malico.

Oprema:

Tekmovalci morajo biti primerno opremljeni za
gibanje po terenu ne glede na vremenske razmere,
ker tekmovanje poteka v vsakem vremenu!

Potrebni tehnični
pripomočki:

ekipe A : Ravnilo, pisalo, piščalko
ekipe B,E,F,G : Kompas, ravnilo, pisalo, piščalko
ekipe C,Č,D,H : Kompas, kotomer, šestilo, ravnilo,
pisalo, kakulator, in pičšalko
Vsaka ekipa mora imeti en komplet planinske prve
pomoči!

Teme vprašanj:

- planinsko znanje (vozli, obnašanje v gorah,
planinska zgodovina…)
- poznavanje narave (zaščitene rastline …)
- prva pomoč (zlomi, obveze ..)
- orientacija (merjenje azimuta, nadmorska
višina, vrisovanje KT),
- dodatna tema: Kralj Matjaţ

.

Informacije in
prijave:

.
Do srede 24.10.2012
Andrej Mlinar GSM.: 041 976 135, 02 821 57 05
E mail: info@acmlinar.si
.

BELEŢKA

PLANINSKO DRUŠTVO
MEŢICA

VABILO
PLANINSKO ORIENTACIJSKO
TEKMOVANJE ZA KOROŠKO
ORIENTACIJSKO LIGO V SEZONI
2012/2013.

V SOBOTO 27.10.2012, Z ZAČETKOM OB 8.30 PRED
OSNOVNO ŠOLO V MEŢICI

