
 

 

SOBOTA, 23.4.2022 | SREDNJA PROGA (SOL3) – 
KOMENDSKA DOBRAVA | PRVI ŠTART 10:00 | 
LOKACIJA: 46.2318, 14.53767 
 

 
 
 

Teren: Razgiban kontinentalen teren. Večinoma lahko prehoden 
gozd. Ponekod gibanje ovira podrast ter podrto drevje. Gosta 
mreža poti. 
 
Traser: Matic Blaž 
Sodnik: Anica Hribar 
Karta: Komeraški boršt in Prenje 
Merilo: 1:7500 ; E=5m ; ISOM 2000 
Merilo M10, Ž10 in OTROŠKA kategorija: 1:5000 ; E=5m ; ISOM 
2000 
 
 
 
 
 

 
 
 

• Opisi kontrolnih točk bodo na voljo v štartnem koridorju. 
• Štart je od tekmovalnega središča oddaljen 50m. 
• Cilj je od tekmovalnega središča oddaljen 470m. 
• Info točka v tekmovalnem središču bo odprta do 10:30. 
• Ogrevanje je dovoljeno na področju tekmovalnega 

centra in po poti na štart!  
• Prosimo, da v cilju odložite svojo mapo v za to namenjeno 

papirnato vrečko! 
• Časovna omejitev na progi je 120 minut. 
• Podelitev nagrad za prve tri uvrščene v kategorijah do 

MŽ18. Razglasitev zmagovalcev po prihodu 
vseh tekmovalcev oz. potrditvi veljavnosti tekmovanja in 
rezultatov s strani sodnika. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

SOBOTA, 23.4.2022 | ŠPRINT (SSOL5) - MENGEŠ | PRVI 
ŠTART 17:00 | LOKACIJA: 46.16365, 14.5654 
 

 
 
Teren: Mestno jedro in rekreacijska območja v "mestu harmonik". 
 
Traser: Gregor Zupan 
Sodnik: Klemen Kenda 
Karta: Mengeš 
Merilo: 1:4000 ; E=2m ; ISSprOM 2019 
 
 

 
 
 
 

• Opisi kontrolnih točk bodo na voljo v štartnem koridorju. 
• Na šprint tekmi lahko uporabite SI AIR (SIAC) čip. 
• Predstavniki klubov bodo za kategorije MŽ16 in MŽ21 v 

tekmovalnem centru prejeli SI AIR (SIAC) čipe, ki jih bodo 
razdelili med svoje tekmovalce. 

• Štart je od tekmovalnega središča oddaljen 640m z 20m 
vzponom. 

• Info točka v tekmovalnem središču bo odprta do 17:00. 
• Ogrevanje je dovoljeno na področju tekmovalnega 

centra in po poti na štart!  
• Na dan tekmovanja je od 13h naprej prepovedano 

gibanje na tekmovalnem območju! V primeru 
nespoštovanja prepovedi sledi diskvalifikacija 
tekmovalca. 

• Prosimo, da v cilju odložite svojo mapo v za to namenjeno 
papirnato vrečko! 

• Časovna omejitev na progi je 90 minut. 
• Podelitev nagrad za prve tri uvrščene v kategorijah do 

MŽ18. Razglasitev zmagovalcev po prihodu 
vseh tekmovalcev oz. potrditvi veljavnosti tekmovanja in 
rezultatov s strani sodnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Prepovedano območje: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NEDELJA, 24.4.2022 | DOLGA PROGA (SOL4, DP 
ULTRA DOLGE) - KRIŠKI BAJER | PRVI ŠTART 11:00 | 
LOKACIJA: 46.20104, 14.56712 
 

 
 
Teren: Razgiban kontinentalen teren. Večinoma lahko prehoden 
gozd. Ponekod gibanje ovira podrast ter podrto drevje. Gosta 
mreža poti. 
 
Traser: Blaž Kölner 
Sodnik: Jožko Jazbar 
Karta: Komeraški boršt 
Merilo: 1:10000 ; E=5m ; ISOM 2000 
Merilo M10, W10 in OTROŠKA kategorija: 1:5000 ; E=5m ; ISOM 
2000 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

• Opisi kontrolnih točk bodo na voljo v štartnem koridorju. 
• Štart je od tekmovalnega središča oddaljen 400m. 
• Cilj je od tekmovalnega središča oddaljen 400m. 
• Info točka v tekmovalnem središču bo odprta do 11:00. 
• Ogrevanje je dovoljeno na področju tekmovalnega 

centra in po poti na štart!  
• Prosimo, da v cilju odložite svojo mapo v za to namenjeno 

papirnato vrečko! 
• Časovna omejitev na progi je180 minut. 
• Podelitev nagrad za prve tri uvrščene v kategorijah do 

MŽ18. Razglasitev zmagovalcev po prihodu 
vseh tekmovalcev oz. potrditvi veljavnosti tekmovanja in 
rezultatov s strani sodnika. 

 
 
PRIJAVE 
 
Do 19.4.2022 na www.orienteeringonline.net 
 

Od 20.4.2022 so prijave možne le še v otroško, začetniško in 
odprto kategorijo. V kolikor bo na voljo dovolj kart so možne tudi 
prijave v tekmovalne v kategorije (50% višja štartnina). 

  
ŠTARTNINA 
 
MŽ10 - MŽ18, začetniki: 5,00 EUR na tekmo 
Ostale kategorije: 10,00 EUR na tekmo 
Otroška kategorija: brezplačno 
 

ORGANIZATOR TEKMOVANJA 
 
Orientacijski klub Komenda 
Zajčeva cesta 23 
1218 Komenda  
 
Vodja tekmovanja: Irena Hacin-Kölner 

  
NAČIN PLAČILA 
 
Na TRR: 
Orientacijski klub Komenda 
Zajčeva cesta 23 
1218 Komenda  
SWIFT/BIC: HDELSI22 
TRR: SI56 6100 0001 6421 380 
 
Plačilo bo možno tudi na info točki v tekmovalnem centru na dan 
23.4.2022 
 

 



 

 

SISTEM POTRJEVANJA 
 
SPORTident (SI) čip. Izposoja SI čipa 2,00 EUR na tekmo. Na 
šprint tekmi lahko uporabite SI AIR (SIAC) čip. 
 

ŠPRINT (SSOL) KATEGORIJE 
 
M10, Ž10, M12, Ž12, M16, Ž16, M18, Ž18, M21, Ž21, M35, Ž35, 
Ž45, M50, M60, otroška, začetniška in odprta. 
 
 

SREDNJE IN DOLGE (SOL) KATEGORIJE 
 
M10, Ž10, M12, Ž12, M14, Ž14, M16, Ž16, M18, Ž18, M21A, M21B, 
Ž21B, M21E, Ž21E, M35, Ž35, M45, Ž45, M55, M65, otroška, 
začetniška in odprta. 
 
 

ORANGE ORIENTEERING CUP PRAVILNIK 
 
Zmagovalec tekmovanja v posamezni kategoriji bo tisti 
tekmovalec, ki bo dosegel najhitrejši seštevek časov na srednji in 
dolgi progi. Čas tekme v šprintu ne šteje v skupni čas zmagovalca, 
šteje pa veljavna uvrstitev v eni od tekmovalnih kategorij. V primeru 
izenačenega skupnega časa dveh ali več tekmovalcev, bo o 
zmagovalcu odločala boljša uvrstitev na šprintu.  
 
Podelitev nagrad in priznanj za zmagovalce Orange Orienteering 
Cup tekmovanja bo v nedeljo po zaključku tekmovanja. 
 

 

OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE 
 

• Karte bodo tiskane na vodoodpornem papirju. 
• Vse naknadne spremembe kategorij in startnih časov se 

ureja na info točki v tekmovalnem centru. 
• Otroška, začetniška in odprta kategorija štartajo na štartno 

kontrolo. 
• Dogodek se bo avdio in video snemal za potrebe promocije 

kluba in orientacijskega teka. Tekmovalec s prijavo na 
tekmovanje soglaša uporabo v ta namen pridobljenih 
posnetkov. 

• Vsak tekmovalec s prijavo na tekmovanje soglaša, da 
tekmuje na lastno odgovornost. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekmovanje bo potekalo v skladu z določili in priporočili za 
organiziranje tekem in treningov v času epidemije COVID-19. 
Prosimo vas za spoštovanje pravil. Organizator si v primeru 
negativnega mnenja s strani NIJZ glede organizacije javne 
prireditve pridružuje pravico do odpovedi tekmovanja. O 
morebitnih dodatnih ukrepih glede COVID-19, bomo tekmovalce 
obveščali sproti. 


