
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIJA : TEK in HOJA 
 

nedelja, 20. maj 2018 s prvim startom ob 10. uri 
 

Lokacija Podlubnik Škofja Loka 
Star in cilj pri brunarici MAH ob Športni dvorani Poden. 

 
Prireditelj: Škofjeloški orientacijski klub in Športna zveza Škofja Loka 

 
Dolžina proge : ca 3,5 km 

Ekipa za tekmovanje na 38. Športno rekreacijskih igrah šteje DVA člana. Tekmovanje je 
enotno – združeno za ženske in moške. 

 

PRIJAVE se sprejemajo izključno na elektronskem naslovu    drax.si@gmail.com 
do petka, 18.5. do 12. ure. Obvezno je potrebno na e-naslov posredovati prijavnico ! 

Po 18. 5. 2018 je prijava tudi možna, ampak je prijavnina 2 € višja. 
 

INFORMACIJE :  Matjaž Draksler   041 274 639   po 16. uri 
 

PRIJAVNINA na tekmovalca-ko je 5 €  ki se jo poravna 
- na račun SI56 9067 2000 0898 766 – Škofjeloški orientacijski klub, kjer pod namen 

plačila obvezno napišite svoje ime in priimek ali 
- z oddajo priložene prijavnice. 

 

Prijavnina vsebuje: organizacijo tekmovanja, orientacijsko karto, izposojo čipa, ki ga ob prihodu v cilj 
vrnete organizatorju, nogavičke ter pokale za prve tri zmagovalne ekipe. Razglasitev rezultatov bo 

takoj po prihodu zadnje ekipe v cilj in obdelavi podatkov. 
Pri točkovanju za ŠRI se pri končni razvrstitvi ekipe upošteva končni čas in kontrolne točke. Najprej so 

uvrščene ekipe, ki so najhitreje v pravilnem vrstnem redu osvojile vse kontrolne točke. Sledijo jim 
ekipe, ki jim kaka točka manjka. Kot dokazilo, da je ekipa bila na kontrolni točki poskrbi poseben čip. 

Rokovanje s čipom in osnove branja karte bodo predstavljeni na samem licu mesta ob 9.50 pri 
brunarici MAH ob Športni dvorani Poden. Po predstavitvi se bodo udeleženci odpravili na pot v 

minutnih intervalih. 

 
Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu. 

Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. 
 

 
 

PRIJAVNICA 38. ŠRI – orientacijski tek 20.5.2018  
 
Ime ekipe : ________________________________ 
 
Člana ekipe : 1. _________________ 
 
  2. _________________ 
 
Obkroži   A   Prijavnina je bila plačana na račun  SI56 9067 2000 0898 766 
 
   B   Prijavnina bo plačana po izstavitvi računa na naslov : _________________________ 

mailto:drax.si@gmail.com

