DRŽAVNO ŠOLSKO TEKMOVANJE
V ORIENTACIJSKEM TEKU
SREDA, 27. 9. 2017, NA OŠ KOMENDA MOSTE
BILTEN 2

Pozdravljeni!
Tekmovanje je pred vrati. Prijavljenih je 359 otrok iz 40 osnovnih in srednjih šol, gimnazij.
V želji, da tekmovanje izpeljemo s čim manj nejasnostmi, še nekaj napotkov.

PARKIRANJE IN TEKMOVALNI PROSTOR

PARKIRANJE: bo na desni strani ceste na peščeni površini južno od hipodroma (glej
oznake), razcep vzporedno z OŠ Komenda Moste. Za nemoteno parkiranje in pretočnost
udeležencev med parkiriščem in šolsko telovadnico bodo skrbeli reditelji.
TEKMOVALNI PROSTOR je od PRIREDITVENEGA PROSTORA oddaljen 1 150m in
bo pot do tja označena s trakovi. Za varnost bodo skrbeli reditelji. KDAJ je pravi čas za
odhod na START, bo tekmovalce na to opomnila STARTNA URA pri informacijah.
PRIJAVA bo potekala med 9.30 in 10.00. Prosimo, pridite pravočasno.

NA PRIJAVI SPREMLJEVALEC dobi:
 startno listo svojih tekmovalcev;
 zapestnico - startno številko svojih tekmovalcev;
 pri prijavitelju označi spremembe pri imenih tekmovalcev. Zadnje spremembe bo
mogoče vnesti do 9.50. Če veste za spremembe prej jih prosim sporočite. Tako bo
manj zapletov pred samim startom.
Blokce za kosilo dobite na INFORMACIJAH od 11.00 dalje.
PREHRANA: samo prijavljeni na kosilo!
PRIJAVA bo hkrati potekala na 4 prijavnih mestih.

PRIJAVNO
MESTO 1

PRIJAVNO
MESTO 2

PRIJAVNO
MESTO 3

PRIJAVNO
MESTO 4

OŠ ALOJZIJA
ŠUŠTARJA
OŠ DOBRAVLJE

OŠ KAŠELJ

OŠ POLJE

VSE SREDNJE
ŠOLE IN GIMNAZIJE

OŠ TOLMIN

OŠ MEDVODE
OŠ MENGEŠ
OŠ KOMENDA
MOSTE
OŠ SVETI TOMAŽ
OŠ TABOR 1
OŠ ŠEMPETER V
SAVINJSKI DOLINI
OŠ ŠTURJE,
Ajdovščina

OŠ DAVORINA
JENKA
OŠ SOSTRO

1. OŠ SLOVENJ
GRADEC
OŠ VIŽMARJE BROD

OŠ DUŠANA
MUHINA Most na
Soči

OŠ CERKNO
OŠ LOG
DRAGOMER

OŠ IDRIJA
OŠ POLJANE
OŠ ŠKOFLJICA
OŠ VODICE

VIZ OŠ Marjan Bantan
Stojan, Jarenina
OŠ BREŽICE
OŠ MAKSA PEČARJA
OŠ VALENTIN VODNIK,
Ljubljana
OŠ POLJČANE
OŠ TOMA BREJCA
OŠ 27. JULIJ Kamnik

Proga je za tekmovalce v kategoriji C – UČENCI bo narejena v obliki metuljčka, kar
pomeni, da imajo tekmovalci identično progo, vendar drugačno zaporedje kontrolnih točk.
S tem se bomo izognili morebitnemu 'skupinskemu' iskanju kontrolnih točk, če bi se našli
tekmovalci v svoji kategoriji.
Tekmovalci so razporejeni v kategoriji C - UČENCI 1 in C - UČENCI 2.

STARTNI ČAS 0 pomeni start ob 11.00, startni čas 45 pomeni start ob 11.45, startni čas
61 pomeni start ob 12.01 in startni čas 90 pomeni start ob 12.30.
STARTNI ČAS bo objavljen od torka zjutraj na strani OZS: http://www.orientacijskazveza.si/
TEKMOVALEC karto odda v ciljnem prostoru po zadnji kontroli FINISH (takrat se tudi
zaustavi merjenje časa). Karto oddamo v vrečko z napisom naše šole. Šole bodo
razporejene po abecedi. Na LEVI strani koridorja SREDNJE ŠOLE IN GIMNAZIJE in
na DESNI strani koridorja OSNOVNE ŠOLE. Šole, ki imajo po enega ali dva učenca,
bodo imele skupno vrečo za odlaganje kart.
Karte po končanem tekmovanju prevzame spremljevalec za svoje tekmovalce na
INFORMACIJAH ob 13.45. Odprte bodo od 9.30 do 14.15.
KOSILO: med 13.00 in 14.15.
Ne pozabite na kompase, rezervno obutev in oblačila in seveda dobro voljo.
Zaradi tolikšnega števila tekmovalcev prosimo, da vsi tisti, ki imate svoj ČIP, le-tega
prinesete na tekmovanje.
NAGRADE: Medalje za prve tri uvrščene v posamezni kategoriji in pokali za
najboljše šole - ločeno učenci in učenke, ter dijaki in dijakinje. Znani bodo tudi ekipni
rezultati šol. Ekipa šteje 3 tekmovalce.
PRITOŽBE IN POHVALE sprejemamo na INFORMACIJAH, ki bodo odprte ves čas
med 9.30 in 14.15 pri šoli.
TEKMOVANJE je brezplačno. TEKMOVANJE poteka v vsakem vremenu.
Velika večina spremljevalcev dobi obvestila prek maila. Če vas nimam na mailing
listi, prosim da mi posredujete e-naslov za obvestila.
Na snidenje v sredo!
Športni pozdrav!
Aleš Ferenc, koordinator tekmovanja

