
RAZPIS 
 PLANINSKEGA 

ORIENTACIJSKEGA 
TEKMOVANJA 

 

"STESKA 2015" 
 
 

 

Planinsko društvo Žalec organizira 2. planinsko orientacijsko tekmo v Savinjski ligi za sezono 2015/16, 

ki bo v SOBOTO 14. novembra 2015 z zbiranjem ob 8
30  

uri in startom prvih ekip ob 9
00

 uri. 

 

Zbirališče, start in cilj vseh ekip bo pri Ribnikih »Steska« na Ponikvi pri Žalcu.  

 

Zaključek tekmovanja je predviden ob 15
00

. 

 

Tekmovanje bo potekalo v sedmih kategorijah: 

kategorija "A"  mladi planinci do vključno 6. razreda OŠ, 

kategorija "B"  mladi planinci 7., 8. in 9.  razred OŠ, 

kategorija "C"  mladina (od 1. letnika srednje šole do vključno 18. leta), 

kategorija "Č"  mladina (od 19. leta do vključno 26. leta), 

kategorija "D"  mlajši člani (27 let in več), 

kategorija "E"  starejši člani (40 let in več), 

kategorija "F"  družine (najmanj eden od staršev in otroci do vključno zadnjega razreda osnovne šole) . 

kategorija "G"  odprta (manj zahtevna, primerljiva s kategorijo B), 

kategorija "H"  odprta (zahtevna, primerljiva s kategorijama Č in D)), 

kategorija "I"  odprta (srednje zahtevna, primerljiva s kategorijo C), 

 

Ekipe v kategorijah A in B lahko tekmujejo ali za PD ali za šolo. 

 

Za  kategorije  "A",  "B", "C", "E",  "F", "G" in "I"  je  potrebno  poznavanje orientacije po karti (DTK 

25) z narisanimi kontrolnimi točkami. 

Za kategorije "Č", "D" in "H" je potrebno popolno znanje orientacije z uporabo karte (DTK 25)  in 

kompasa (del kontrolnih točk bo mogoče potrebno narisati iz danih podatkov). 

Teoretična vprašanja  za  vse  kategorije se bodo  nanašala  na vsebino knjige PLANINSKA ŠOLA 

(PZS 2005), praktične naloge iz »rožic« pa iz knjižice »Zavarovane rastline« (avtor Peter Skoberne) in 

gorskih rastlin na strani  http://www.pzs.si/flora.php .  

Predvidene so tudi praktične naloge risanja KT - kategorije "C", "Č", "D", "H" in "I" naj imajo s seboj 

pribor za naloge vrisovanja KT. 

 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih za planinsko orientacijsko ligo in planinska orientacijska 

tekmovanja, sprejetih 26. septembra 2012. 

Obvezne so veljavne planinske izkaznice za leto 2015. 

Vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. 

Vsi tekmovalci prejmejo na cilju čaj in malico. 

 

http://www.pzs.si/flora.php


 

 

Kako priti na start/cilj: 

 

Izvoz iz avtoceste Arja vas, zavijete proti Velenju, mimo Velike Pirešice in kamnoloma in malo naprej 

od osamljene hiše kjer zavijete levo pri Vodosteču (Ponikva, Šentilj). Peljete se še 2 km in zavijete levo 

pri kozolčku RIBNIK STESKA, še nekaj metrov in že ste na cilju. 

 

 
 

 

 

Prijave zbira: 

Matjaž Žohar, tel.: 041 460 716 (vsak dan po 20,00 uri);  

e-mail: info@pdzalec.si ali matjaz.zohar@gmail.com do vključno srede, 11. novembra 2015.  

Ob prijavi lahko navedete naslov vaše e-pošte, na katerega vam bomo poslali štartno listo. 

 

Tehnični vodja tekmovanja: Matjaž Žohar 

 

Tekmovanje bo v vsakem vremenu ! 

                           VABLJENI ! 
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