Številka: 671-132/2013-50
Datum: 20. 5. 2014
Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu
Zadeva: Razpis prvenstva osnovnih šol Ljubljane v športni orientaciji
Tekmovanje bo v torek, 27. 5. 2014 s pričetkom ob 10.00 pri Koseškem bajerju (štart bo na
vzhodnem delu, poleg lesene ploščadi – glej priložen zemljevid).
Tekmovalna določila in pravila so objavljena v knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne
otroke, šolsko leto 2013-2014« ter »Informator 1, 2013/2014«. Podrobnejša navodila najdete na
spletni strani http://www.orientacijska-zveza.si/index.html
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 torka 20. 5. (od 15.00) do ponedeljka 26. 5. 2014 (do 16.00).
Po zaključku prijav bo urnik tekmovanja objavljen na spletni strani in poslan udeležencem po e-pošti.

ŠOLSKI ORIENTACIJSKI TEK
1. IZVAJALEC
Orientacijski klub Polaris, Sneberska cesta 144B, Ljubljana
tel.: 041-426-400
e-naslov: vfoski@gmail.com
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Prvenstvo bo maja 2014. Točen kraj, datum in urnik bomo sporočili z dodatnim razpisom.
Dostop do prireditvenega prostora:

3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
-

tekmuje se po pravilih Orientacijske zveze Slovenije in določilih tega razpisa,
tekmujejo učenci in učenke letnika 1999 in mlajši,
tekmovanje je ekipno, ločeno za učence in učenke,
ekipo sestavljajo 3 tekmovalci oziroma 3 tekmovalke,
šola lahko prijavi več ekip,
vsaka ekipa dobi karto z vrisanimi kontrolnimi točkami in elektronski čip za merjenje časa, ki ga
na cilju vrne,
- ekipa mora biti prisotna na vseh kontrolnih točkah ter skupaj priteči v cilj,
- čas se registrira ob prihodu zadnjega člana ekipe v cilju,
- za merjenje časa se uporablja sistem SPORTident,
- orientacija bo potekala na karti v merilu 1:10.000, na delno urbaniziranem območju, odprtem
območju ter v prehodnem gozdu,
- zmaga ekipa, ki najde vse kontrolne točke v najkrajšem času. Ekipe z manjkajočimi kontrolnimi
točkami bodo uvrščene za ekipami z vsemi kontrolnimi točkami.
5. RAZGLASITEV REZULTATOV
Razglasitev rezultatov bo 15 minut po prihodu zadnje ekipe v cilj.
Prve tri ekipe pri učencih in učenkah prejmejo pokale.

6. IZSEK KARTE (izdelana 2010, reambulirana 2014)

