Številka: 671-465/2011 - 22
Datum: 14. 3. 2012
Srednjim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v športni orientaciji
Tekmovanje bo v četrtek, 12. 4. 2012 s pričetkom ob 9.00 v Tivoliju.
Navodila
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za mladino,
šolsko leto 2011-2012« ter »Informator 1, 2011/2012«.
Ob prijavi navedite seznam tričlanskih ekip z letnico rojstva, šola lahko prijavi več ekip.
Zaradi pravočasne izdelave urnika, kasnejših prijav ne bomo upoštevali!
Prijave sprejemamo na spletni strani http://www.timingljubljana.si in
http://ljubljana.sites.innovatif.com/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Prijave preko spleta so možne od četrtka 15. 3. (od 15.00) do petka 6. 4. 2012 (do 24.00).
Po zaključku prijav bo urnik tekmovanja objavljen na spletni strani in poslan udeležencem po epošti.

Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa
Marko Kolenc

Sekretar – vodja oddelka

ŠPORTNA ORIENTACIJA
1. IZVAJALEC
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, tel.:234 80 00,
E-pošta:info@timingljubljana.si

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo v prvi polovici novembra 2011ali aprila 2012 v Tivoliju.

3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.

4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1991 in mlajši.
Tekmuje se po pravilih OZS in določilih tega razpisa.
Tekmovanje je ekipno, ločeno za dijake in dijakinje.
Ekipo sestavljajo 3 tekmovalci oz. tekmovalke.
Šola lahko prijavi več ekip.
Orientacija bo po karti M : 10.000, po azimutu in opisu.
Zmaga ekipa, ki najde največ KT, v primeru enakega števila KT pa odloča boljši tekmovalni čas hoje.
V primeru enakega števila KT in enakega časa, zmaga ekipa, ki je štartala prej.

5. PRIZNANJA
Prve tri ekipe prejmejo pokale takoj po končanem tekmovanju.

6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Ekipa mora imeti s seboj kompas, trikotnik, kotomer in pisalo.
Tekmovalci morajo biti vremenu primerno oblečeni.

