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SLOVENSKO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE
 14. in 15. maj 2016

Kraj tekmovanja: 
	 Celje,	Šentrupert	nad	Laškim,	Gorica	pri	Slivnici	z	okoliškimi	griči

Dodatno gradivo: 
Od 30. aprila bo na voljo na spletni strani 
http://www.pd-sloga.si/spot2016/.

Podatki o karti: 
DTK 25, merilo 1 : 25.000, leto izdaje 1998. Karto ekipe prevzamejo na startu.

Rok prijave in način izvedbe: 
Prijave zbiramo do petka, 6. maja 2016, na naslov 20spot16@gmail.com.
Prijavni obrazec je na spletni strani http://www.pd-sloga.si/spot2016/. 
Startnina: 
kategorije A, B, E in F: 20 €   kategorija G: 25 €	 	 kategorije	C,	Č	in	D:	35 €    kategorija H: 40 €

Nakazilo na TRR PD Vitanje, Grajski trg 1, 3205 Vitanje
IBAN: SI56 06000-0024497067, Abanka

Namen	plačila:	Plačilo startnine SPOT2016, planinsko društvo, kategorija ekipe

Ekipe	oziroma	društva,	ki	ne	bodo	poravnala	startnin	do	srede,	11.	maja	2016,	nimajo	pravice	udeležbe	na	tekmovanju.

Zborno mesto in začetek tekmovanja: 
 - Za ekipe v kategorijah C, Č, D, H in I je zbor v soboto, 14. maja 2016, ob 8. uri pred OŠ Frana Kranjca 
(Hrašovčeva 1, 3000 Celje). Priporočamo, da ste na startu pol ure pred zborom. 
 - Za ekipe v kategorijah A, B, E, F in G je zbor v nedeljo, 15. maja 2016, ob 8. uri za kulturno-gasilskim domom v 
Gorici pri Slivnici (Gorica pri Slivnici 98, 3263 Gorica pri Slivnici). Priporočamo, da ste na startu pol ure pred zborom.  

Odpoved tekmovanja
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, tekmovalci naj se oblečejo in opremijo primerno vremenskim razmeram.

Potrebna znanja: 
- znanje iz orientacije,
-	teoretično	in	praktično	poznavanje	snovi	
Planinske šole,
- splošno planinsko znanje,
- poznavanje dodatnega gradiva in
- telesna pripravljenost.

Prehrana in prenočišče: 
Topli obrok po zaključku tekmovalnega dela, ekipe C, Č, D, H in I imajo tudi večerjo v soboto po tekmi in zajtrk v nedeljo. 
Za ekipe C, Č, D, H in I je organizirano prenočevanje v telovadnici, zato imejte s sabo ležalne podloge in spalne vreče.

Oprema tekmovalcev:
Ekipe morajo biti primerno opremljene za gibanje po terenu ne glede na vremenske razmere. V skladu s Pravilnikom  
je obvezna planinska obutev za vse kategorije, prva pomoč pa za kategorije C, Č, D, E, F, H in I.

Potrebni tehnični in drugi pripomočki:
Vse kategorije potrebujejo kompas, pisalo in piščal. Kategorije C, Č, D, H in I dodatno še kotomer, šestilo, ravnilo, 
žepno računalo in svetilko.

Pravila:
Tekmovanje bo potekalo po Pravilniku planinske orientacijske lige ter po Pravilniku planinskih orientacijskih tekmovanj.

Identifikacija tekmovalcev:
Vsi  tekmovalci  morajo  imeti  s  seboj  planinsko  izkaznico ali dnevnik Ciciban planinec/Mladi planinec s plačano 
članarino za leto 2016. Tekmovalci, ki niso člani PZS, se morajo identificirati z drugim dokumentom (osebna izkaznica 
ali vozniško dovoljenje).

Dodatne informacije:
Informacije spremljajte na strani http://www.pd-sloga.si/spot2016/.
Morebitna vprašanja lahko zastavite organizatorju na elektronski naslov 20spot16@gmail.com.
Kontaktni mobilni številki organizatorja za nujne zadeve: 041 709 830 - Feri Kropec ali 041 416 066 - Metod Gradič.

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).    
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