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PROSTOVOLJNIM GASILSKIM DRUŠTVOM 
 
O R I E N T A C I J S K O   T E K M O V A N J E 
MLADINE GASILSKE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 
Na osnovi programa mladinske komisije GZ Škofja Loka 
organiziramo v sodelovanju s PGD Hotavlje 
 
ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE ZA PIONIRKE IN PIONIRJE, MLADINCE IN 
MLADINKE, TER GASILSKE PRIPRAVNIKE IN PRIPRAVNICE 
 
ki bo v soboto, 3. MAJA 2014 s pričetkom ob 8.00 pri gasilskem domu na 
Hotavljah. 
 
KATEGORIJE (ekipo sestavljajo 3 člani*) 

PIONIRJI: 
Ø pionirke - od 7 do11 let; (letniki 2003 - 2007) 
Ø pionirji ali mešano - od 7 do 11 let; (letniki 2003 - 2007) 

MLADINCI: 
Ø mladinke - od 12 do 16 let; (letniki 1998 – 2002) 
Ø mladinci ali mešano - od 12 do 16 let; (letniki 1998 – 2002) 

GASILSKI PRIPRAVNIKI: 
Ø gasilke pripravnice - od 16 do 18 let; (letniki 1996 – 1998) 
Ø gasilci pripravniki ali mešano - od 16 do 18 let; (letniki 1996 – 1998) 
 
Tekmovalci letnika 1998 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev 
pripravnikov! 
 
*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno 
kategorijo! 
 
Rok za prijavo ekip je do vključno ponedeljka, 28. 4. 2014 na Gasilsko zvezo Škofja 
Loka na telefonsko številko 04 513 17 13 ali po elektronski pošti: 
info@gzveza-skofjaloka.si 
 
Ekipam, ki zamudijo rok za prijavo (se prijavijo prepozno) se omogoči nastop izven 
konkurence, vendar pa si morajo sami organizirati in kriti stroške prevoza in malice. 
 
Zaradi pomanjkanja sodnikov mora vsako društvo ob prijavi ekip prijaviti tudi 
sodnike (izpit za sodnika ni pogoj)!  Društva, ki na orientacijsko tekmovanje 
prijavijo do pet ekip po enega sodnika, pri prijavi nad pet ekip dva sodnika, pri 
prijavi nad deset ekip tri sodnike… 

Sodnike je potrebno prijaviti poimensko. 
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V kolikor društva ob prijavi ekip oziroma do roka za prijave ne bodo prijavila ustreznega števila 
sodnikov se ekipe teh društev ne bodo mogle udeležiti tekmovanja! 

GZ Škofja Loka je o tem sprejela sklep, ki se ga bomo zaradi pomanjkanja sodnikov 
striktno držali! 
 
Na regijsko tekmovanje, ki bo v soboto 7. junija 2014 v GZ Tržič se uvrstita prvi dve ekipi 
vsake kategorije, v primeru, da v posamezni kategoriji tekmuje več kot 30 ekip se uvrstijo 
prve tri ekipe. 
 
 
INDENTIFIKACIJA IN PRIJAVA EKIP NA DAN TEKMOVANJA 
Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v 
programu Vulkan. 
Na dan tekmovanja pa se bo ekipe preverjalo na podlagi prijave in knjižice oz. nove izkaznice 
pionirja in mladinca s sliko ali gasilske izkaznice. 
Vsaka ekipa se javi pri A komisiji vsaj 15 minut pred startom, kjer dobi ustrezna navodila 
in je napotena na startno mesto. 
 
SESTAVA EKIP IN OSTALA NAVODILA ZA TEKMOVANJE 
Ø Ekipo sestavljajo trije člani. 
Ø Vsak član lahko nastopa samo za eno ekipo. 
Ø Namen kontrolnih točk je, da ekipe ne skrajšujejo začrtanih poti. 
Ø Na kontrolno točko morajo priti vsi trije člani ekipe (pri ekipah, ki jih spremlja mentor tudi 

mentor). S pripravo orodja za vajo lahko ekipe začnejo šele potem, ko je ekipa popolna. 
Ø Kontrolne točke so dobro vidne in označene. 
Ø Kontrolne točke so označene na karti in so oddaljene 10 do 15 m od poti. 
Ø Mobitel naj bo povezava z mentorjem zaradi nepredvidenih dogodkov. 
Ø Če ekipa prekine tekmovanje, mora mentor obvestiti komisijo »B« na cilju. Ekipa pa     
      mora kljub temu oddati na cilju tekmovalno polo zaradi evidence tekmovalnih ekip. 
Ø Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in 
      oblačila! 
Ø Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost! 
Ø Mentor LAHKO (ni pa nujno) spremlja pionirje-ke na progi, ampak to lahko 

naredi samo z eno ekipo. V nobenem primeru ne sme mentor dvakrat na progo! 
V takem primeru bo ekipa takoj diskvalificirana! 
 

OPIS PROGE IN NAČIN TEKMOVANJA 

Ø PIONIRJI- KE 
Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Proga za pionirje je dolga cca 2000 m 
inima 4 aktivne kontrolne točke. "Vajo z vedrovko" ekipe opravijo pred začetkom teka ali pa 
po prihodu na cilj. 

Člane pionirskih ekip LAHKO (ni pa nujno) spremlja mentor. Če ekipo spremlja 
mentor, mora biti obvezno vpisan na prijavnem listu! Kakršne koli spremembe ob prijavi (npr. 
zamenjava mentorja) mora ekipa obvezno sporočiti komisiji A. 

Ø MLADINCI - KE 
Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Proga za mladince je dolga cca 3000 m in 
ima 6 aktivnih kontrolnih točk. "Vajo z vedrovko" ekipe opravijo pred začetkom teka ali pa po 
prihodu na cilj. 

 



 
 
 
 
 
 

Ø PRIPRAVNIKI - CE 
Ekipa na startu prejme kontrolni list in karto terena. Proga je dolga cca 5000 m in ima 6 
kontrolnih točk. Vajo ''Postavitev orodja'' ekipe opravijo pred začetkom teka ali pa po prihodu 
na cilj. 
 
MESTO IZVAJANJA POSAMEZNIH NALOG DOLOČI IN RAZPOREDI ORGANIZATOR GLEDE 
NA TEREN. NALOGA, KI JO JE POTREBNO OPRAVITI JE OPISANA NA KONTROLNI TOČKI. 
 

CILJ 
Ekipa mora v cilj priteči skupaj. Čas se ustavi, ko je zadnji član ekipe pretekel ciljno črto. 
 
ČAS IZVEDBE POSAMEZNE VAJE NA KONTROLNI TOČKI 
Pri disciplinah, kjer se meri čas, se ta v celoti vpiše v ocenjevalni list (na dve decimalni enoti 
– 0,00) kot negativne točke brez zaokroževanja navzgor ali navzdol. 
 
NASTOP IZVEN KONKURENCE 
Ekipe, ki se na tekmovanje ne bodo pravočasno prijavile in ekipe, ki ne bodo imele ustreznih 
knjižic oz. izkaznic pionirja in mladinca bodo lahko tekmovale le izven konkurence. 
 
DISKVALIFIKACIJA EKIPE 
Ø Ekipe, ki bodo odstranjevale označbe na progi, so takoj diskvalificirane. 
Ø Nepopolna ekipa na cilju. 
Ø Nepopolna ekipa na vsaki kontrolni točki. 
Ø Ekipe, ki bi si pred startom ogledovale teren in hodile po progi. 
Ø Ekipa, ki ne bo opravila naloge na kontrolni točki 
Ø Neprimerno obnašanje ekipe ali mentorja. 
Ø Zavajanje drugih tekmovalnih ekip na progi. 
Ø Prisotnost alkohola na prizorišču tekmovanja 
Ø V primeru, da mentor spremlja več ekip pionirjev, so vse ekipe diskvalificirana. 
 
KONČNI REZULTAT 
Čas hoje (teka) se spremeni v negativne točke (ena minuta sta 2 negativni točki). 
Prav tako so negativne točke rezultati na kontrolnih točkah. 
Negativne točke se odštevajo od začetnega števila točk 500. 
Višje je število točk, boljša je uvrstitev. 
PRITOŽBE 
Sprejemajo se pisno 15 minut po prihodu ekipe skozi cilj pri komisiji ''B''. 
 
PREHRANA: 
Za vse ekipe je poskrbljeno za prehrano in osvežilne napitke. 
 
NAGRADE: 
Prve tri uvrščene ekipe prejmejo medalje. 
 

Predsednik MK GZ Škofja Loka                                                      
Tomaž ČADEŽ l.r. 

Priloge - poslane po e pošti: 
- pravila in točkovanje za izvedbo orientacije 
- prijavni listi 
- topografski znaki 
 

 


