
NAVODILA EKIPAM  (objavit na spletni strani GZS poleg časovnice) 
 

- Za pot do prizorišča državnega tekmovanja v gasilski orientaciji priporočamo uporabo 
navodil: DOSTOP – Dole pri Litiji. Priporočamo, da si za pot vzamete dovolj časa.  

- Upoštevajte navodila in usmeritve redarjev. 
- Po prihodu na prizorišče se javite na INFO TOČKI, kjer boste prejeli malico in bone za 

kosilo. 
- Prijava na tekmovanje bo potekala na A komisiji (identifikacija in pregled ekipe 

(izkaznice, kompas), ocenjevali list, štartna številka). Vsaka ekipa se javi pri A komisiji 
po časovnici. 

- Ekipe gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic najprej opravijo vajo "Postavitev 
orodja za vajo z MB" in se nato javijo na prostoru z oznako "Start". 

- Ekipe pionirjev, pionirk, mladincev in mladink v najkasneje 10 minutah po prihodu v 
cilj opravijo "Vajo z vedrovko". 

- Ekipe štartajo v časovnem intervalu, po časovnici tekmovanja. 
- Vsaka ekipa se javi na označenem prostoru za »Start« vsaj 5 minut pred štartom, s 

sabo mora imeti ocenjevalni list, štartno številko in lasten kompas. Zamude bodo 
kaznovane v skladu z Razpisom. 

- Start bo potekal v naslednjem vrstnem redu: pregled ekipe, prevzem čipa, prevzem 
karte, štart. 

- Delo na progi: čas proge se bo meril elektronsko s pomočjo čipov. Priporočamo 
natančen pregled navodil: MERJENJE ČASA  

- Po prihodu v cilj ekipa pionirjev, pionirk, mladincev in mladink odda karto in v 
najkasneje 10 minutah po prihodu v cilj opravijo "Vajo z vedrovko". Nato oddajo še 
čip, ocenjevalni list in štartno številko. 

- Po prihodu v cilj ekipa gasilcev pripravnikov in gasilk pripravnic odda čip, ocenjevalni 
list, karto in štartno številko. 

- Po opravljenem tekmovalnem delu, ekipe odidejo na kosilo in ob pestrem 
spremljevalnem programu počakajo na zaključek tekmovanja z razglasitvijo 
rezultatov.  

- Tekmovanje bo potekalo v vsakem vremenu, zato priporočamo primerno obutev in 
oblačila. 

- Tekmovanje poteka na lastno odgovornost. 
 

Za nemoten potek tekmovanja prosimo vse ekipe, da ne zamujajo in se držijo navodil.  
 
 
Vsem ekipam želimo veliko tekmovalne sreče! 
 
 
 
 

Tekmovalni odbor  
državnega tekmovanja  

v gasilski orientaciji,  
Dole pri Litiji, september 2015 

http://www.gasilec.net/uploads/datoteke/Nevenka/Mladina/dostop_orientacija.pdf
http://www.gasilec.net/merjenje-casa-na-drzavnem-tekmovanju-v-orientaciji

