
 

Številka: 6713-3/2018-43 

Datum: 21.03.2019 

 

 

Osnovnim šolam Ljubljane in izvajalcu 

 

 

Zadeva: Razpis ekipnega prvenstva osnovnih šol Ljubljane v orientacijskem teku 

 

Tekmovanje bo 11.04.2019 s pričetkom ob 10.00 uri v parku Tivoli (štart/cilj bosta v bližini bazena). 

 

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 21.03. (od 15.00) do 09.04.2019 (do 16.00).  

Štartna lista bo objavljena 10.04.2019, na spletni strani: http://www.orientacijska-zveza.si/index.html 

Po objavi razpisa nadaljnje informacije dobite pri izvajalcu: 

Orientacijski klub Polaris 

Sneberska cesta 144b, Ljubljana 

tel: 041 635 568 

e-pošta: mfoski@fgg.uni-lj.si 
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ORIENTACIJSKI TEK 
         

1. IZVAJALEC 

 

Orientacijski klub POLARIS       

Sneberska cesta 144b, Ljubljana 

Kontaktna oseba: Mojca Foški 

GSM: 041 635 568 

e-naslov: mfoski@fgg.uni-lj.si  

 

2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA 

 

Četrtek 11.04.2019, štart ob 10:00 uri, Tivoli, pri bazenu, Ljubljana. 

 

3. PRAVICA NASTOPA 

 

Tekmujejo lahko učenci in učenke osnovnih šol, ki izpolnjujejo pogoje pravil objavljenih v 

knjižici »Šolska športna tekmovanja za šoloobvezne otroke, šolsko leto 2018-2019«.  

 

4. TEKMOVALNA DOLOČILA 

 

-  tekmuje se po pravilih Orientacijske zveze Slovenije in določilih tega razpisa, 

-  tekmovanje je ekipno, ločeno za učence in učenke, 

-  ekipo sestavljajo 3 učenci, 3 učenke ali mešana ekipa 

-  šola lahko prijavi več ekip, lahko pripelje tudi ves razred (športni dan), a o tem naj obvesti 

organizatorja 

- vsaka ekipa dobi karto z vrisanimi kontrolnimi točkami in elektronski čip za merjenje 

časa, ki ga na cilju vrne,  

-  ekipa mora biti v celoti prisotna na vseh kontrolnih točkah ter skupaj priteči v cilj, 

- čas se registrira ob prihodu zadnjega člana ekipe v cilj, 

- za merjenje časa se uporablja sistem SPORTident, 

-  orientacija bo potekala na karti v merilu 1 : 7500, v parku Tivoli in na obronkih Rožnika 

(gozd prepredenem s potmi). Progo bo mogoče prehoditi/preteči tudi samo po poteh. 

-  zmaga ekipa, ki najde vse kontrolne točke v najkrajšem času. Ekipe z manjkajočimi 

kontrolnimi točkami bodo uvrščene za ekipami z vsemi kontrolnimi točkami, 

-   tekmovanje bo potekalo s podporo elektronskega merjenja časa s sistemom SPORTident, 

za kar bodo ekipe dobile elektronski čip, ki ga na cilju vrnejo. V primeru izgubljenega 

čipa ekipa šole nosi stroške nabave (60 EUR). 

 

5. RAZGLASITEV REZULTATOV 

 

Razglasitev rezultatov bo 15 minut po prihodu zadnje ekipe v cilj. 

Prve tri ekipe pri učencih, učenkah in mešanih ekipah prejmejo pokale. 
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