
PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA  
objavlja razpis za 

 
PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE »MEGOJNCE 2016«, ki bo potekalo v soboto 

16.04.2016 z začetkom ob 08.30 uri  
 

Kraj tekmovanja: PODROČJE KS GRIŽE 

Kategorije: A – učenci do vključno  6. razreda osnovne šole 
B – učenci od 7. do vključno 9. razreda osnovne šole. 
C – srednješolci (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta) 
Č – mladina (od 19. leta do vključno 26. leta) 
D – člani (nad 27 let) 
E – starejši (člani  nad 40 let) 
F - družine  (najmanj eden od staršev in otroci osnovnošolci) 
G – odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B) 
H – odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D) 
I – odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C)  

Zborno mesto in začetek 
tekmovanja (za vse 
kategorije): 

Sedež PD Zabukovica Migojnice 6 3302 Griže,start ekip ob 09.00 uri 

Ekipe: Ekipe sestavlja od tri do pet tekmovalcev in niso ločene po spolu. 
Izjemoma in z dovoljenjem organizacijskega odbora lahko tekmuje ekipa 
le z dvema članoma, za kar prejme ekipa 10 kazenskih točk. 

Prijave: 

Dodatna znanja: / 

Podatki o karti: Državna topografska karta DTK 25, merilo 1:25.000, leto izdaje 1997. 
Karto ekipe prevzamejo na startu. 

Postopek prijave: Prijave ekip na telefonsko št.: 041 688 055 ali na elektronski naslov: 
milan.polavder@gmail.com 

Prijave se sprejemajo najkasneje do srede 13.04.2016! 

Startnina: / 

Odpoved tekmovanja: / 

Predviden zaključek 
tekmovanja: 

Predvidoma do 15.00 ure! 

Dodatne informacije: 

Možnost prehrane: Za malico bo poskrbljeno! 

Prenočišče: / 

Oprema tekmovalcev: planinski čevlji, osnovna prva pomoč 

Potrebni tehnični in drugi 
pripomočki: 

Za c, č, d  SVINČNIK, PISALO, RAVNILO, ŠESTILO, KOMPAS, KALKULATOR 
za ostale kategorije, KOMPAS, PISALO, PIŠČALKA, za vse obvezna 

PLANINSKA IZKAZNICA. PRIPOROČAMO PLANINSKE ČEVLJE, PRAVILNO 
IZBRANO OBLAČILO IN REZERVNO OBLAČILO 

Pravila: Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku lige ter Pravilniku POT. Oba iz 13. 
Seje MK PZS, dne 26. Septembra 2012. (www.mk.pzs.si) 

Identifikacija 
tekmovalcev: 

Planinska izkaznica! 

Dodatne informacije: Vodja tekmovanja:  Milan Polavder, tel.št. 041 688 055 

 


