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23. TEKMOVANJE PIONIRJEV IN MLADINCEV
20. TEKMOVANJE GASILCEV PRIPRAVNIKOV

GASILSKA ZVEZA IG, Gasilska ulica 39, 1292 Ig

POZDRAV PREDSEDNIKA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
Spoštovani organizator Državnega tekmovanja mladine v orientaciji, dragi udeleženci tekmovanja!
Vse vas lepo pozdravljam in se najprej zahvaljujem
organizatorju Mladinskemu Svetu GZS, ki je izbral
soorganizatorja PGD Iška vas, za pripravo in izvedbo
tega, za gasilsko mladino pomembnega tekmovanja.
Pozdrav velja tudi vam, zbrani tekmovalci, ki ste se
dokazali s svojim znanjem in veščinami na tekmovanjih Gasilskih zvez in regij. Seveda bodo današnji
rezultati potrditev vašega trdega in predvsem timskega dela, prežetega s podporo mentorjev in vodstev
vaših društev in zvez. Predvsem vam želim, da v
prvi vrsti letošnje državno tekmovanje izkoristite za
prijetno druženje, za katerega smo bili prikrajšani v
minulih dveh letih in vam čestitam za vašo udeležbo.
Kako pomembna je psihofizična pripravljenost
gasilcev, dokazujejo vaši starejši člani operativci,
ki se dnevno spopadajo z nevarnostmi in rešujejo
človeška življenja, premoženje, živali ter varujejo okolje.
Verjamem, da se po svojih močeh za dobro telesno pripravljenost trudite tudi vi, kar je nujen
pogoj, da boste v gasilskem usposabljanju hitreje napredovali, predvsem pa v prvi vrsti skrbeli
za lastno zdravje.
Čestitam vsem tekmovalnim enotam in posameznikom za najvišja osvojena mesta, želim vam
dobro počutje, potrebno zdravje in veliko uspehov, v krogu svojih domačih, v vašem gasilskem
društvu in pri nabiranju potrebnega šolskega znanja.
Janko Cerkvenik,
Predsednik Gasilske zveze Slovenije
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POZDRAV POVELJNIKA GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE
Mlade gasilke in gasilci, pozdravljeni na
DRŽAVNEM TEKMOVANJU V GASILSKI
ORIENTACIJI 2022.
23. tekmovanje pionirjev in mladincev ter 20.
tekmovanje gasilcev pripravnikov v orientaciji nas
opozarja na dolgo tradicijo tega tekmovanja, ki je
pomemben dejavnik pri našem delu z mladino.
Mladi v naši organizaciji imate pomembno vlogo, saj
se zavedamo, da brez vas ni prihodnosti. Poleg različnih
dogodkov, ki jih organiziramo za vas, spada orientacija
med pomembnejše in bolj zanimive. Na tekmovanjih
v gasilski orientaciji se predvsem preverjajo znanja
ter spretnosti mladih gasilcev na terenu, imajo pa
tudi pomemben družbeni vidik, saj se mladi med
seboj spoznavajo in utrjujejo medsebojne odnose ter
izmenjujejo izkušnje. Letošnji organizatorji tekmovanja so pripravili zelo dobre pogoje, za
nemoteno izvedbo dogodka in ostalih dejavnosti.
Slovenski gasilci smo ponosni na vas – mlade gasilke in gasilci. Ste naša prihodnost, saj boste
ravno vi tisti, ki boste za nami prevzeli naloge, ki jih nalaga gasilska služba in boste kot dobro
usposobljeni operativni in drugi člani, delovali v gasilskih društvih in opravljali najzahtevnejše
humanitarne naloge. Danes je gasilska organizacija osrednja sila v sistemu zaščite in reševanja
ter pomembna nosilka nacionalne varnosti iz omenjenega področja. V njo je včlanjenih preko
165.000 članov in v tej številki je zajetih skoraj 40.000 mladih. Rad bi se vam zahvalil za vašo
pripravljenost in prosti čas, ki ga namenjate naši organizaciji. Veliko zahvalo zaslužijo tudi
vaši mentorji, ki nesebično bdijo nad vami in vas usmerjajo.
Mladinski svet pri Gasilski zvezi Slovenije in komisije pri gasilskih društvih ter zvezah skrbijo
za bogat in pester program aktivnosti, ki mlade privablja v našo organizacijo ter vam daje
koristna znanja za varno življenje in širjenje požarnovarnostne kulture.
Organizatorji so poskrbeli, da se boste v Iški vasi dobro počutili in da boste poleg usvojenih
rezultatov v domače kraje ponesli lepe spomine na druženje z vrstniki, za kar se jim zahvaljujem.
Vsem vam – mlade tekmovalke in tekmovalci – želim obilo uspehov in da boste po zaključeni
orientaciji vsi zmagovalci.
Pozdravljam vas z gasilskim pozdravom »NA POMOČ!«
									
Franci Petek,
						
poveljnik Gasilske zveze Slovenije
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POZDRAV PREDSEDNICE MLADINSKEGA SVETA
Spoštovani mentorji, tekmovalci in ostali člani
gasilske organizacije.
Vesela sem, da nam je po obdobju epidemije uspelo
organizirati letošnjo gasilsko orientacijo, tako na
nivojih gasilskih zvez, kot tudi na nivoju gasilskih
regij. Izbirna tekmovanja so poskrbela, da se letošnje
državne orientacije udeležujejo najboljše ekipe iz
celotne Slovenije. Glede na število vseh udeleženih
ekip lahko mirno zatrdim, da so danes na državni
orientaciji res najboljše ekipe ta trenutek. Zato je prav,
da vsem vam mladim ter vsem vašim mentorjem in
podpornikom iskreno čestitam ob tem rezultatu. Ta
dosežek je še toliko bolj pomemben, saj je za nami
dve leti stagniranja in je bil nov zagon aktivnosti
gasilske mladine precej zahteven. Pojavljale so se
težave z motivacijo, udeležbo in potrpežljivostjo
tako mentorjev kot tudi mladih. Vseeno pa nam je uspelo tole pripeljati do finala. Zato še
enkrat iskrene čestitke za uvrstitev na državno tekmovanje v gasilski orientaciji.
Letošnje leto je za slovenske gasilce prav gotovo zelo zanimivo, lahko bi rekli tudi zgodovinsko.
Uspešno smo izpeljali gasilsko olimpijado, obenem pa prav tako uspešno posredovali ob
največjem požaru v naravi v naši zgodovini. Dogodka sta pravzaprav zelo povezana, sploh kar
se tiče mladinskega dela naše gasilske organizacije. Tekmovanja in gasilsko športna tekmovanja
so stalnica našega dela z mladimi in prav na tem področju dosegamo super rezultate. Tako je
bilo tudi na letošnji olimpijadi. Po drugi strani pa so ta ista tekmovanja vstopnica mladim v
svet gasilstva, način spoznavanja operativnega dela, tovarištva in motiviranosti za to delo. To
se je izkazalo ob intervenciji na Krasu, kjer je večina tistih, ki so posredovali, z gotovostjo v
preteklosti marsikatero uro preživela in od delala kot tekmovalci različnih ekip. Na Krasu ni
bilo športnih rezultatov, je pa bila hvaležnost domačinov tista, ki je nagradila naše delo.
Prepričana sem, da bomo tudi to državno orientacijo izpeljali na tak način, kot oba zgornja
dogodka. Uspešno, kot to znamo slovenski gasilci.
Za konec bi se zahvalila vsem tistim, ki so letos organizirali orientacije na nižjih nivojih, ter
seveda tudi današnjemu organizatorju. Hvala vsem, ki boste na kakršenkoli način pomagali pri
izvedbi današnjega tekmovanja.
Vsem udeleženim ekipam pa seveda želim veliko športne sreče in gasilskega znanja na današnji
progi. Bodite pogumni, naj vas spremlja sreča.
									
Renata Rupreht,
Predsednica Mladinskega sveta
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POZDRAV PREDSEDNIKA GASILSKE REGIJE LJUBLJANA 1
Letošnje gasilsko tekmovanje v orientaciji
pripravljajo mladi Ižanski gasilci, ki imajo v
Ljubljanski regiji za Ljubljansko zvezo najdaljšo
tradicijo. S tovrstno organizacijo so se spopadli z
izjemno mero odgovornosti in ne nazadnje tudi z
izkušnjami.
Epidemija je za dve leti prekinila tovrstna tekmovanja.
To sigurno ni bilo v korist mladim, ki bodo stopili
na pot operativcev. Prepričan sem, da bo tokratno
tekmovanje pomenilo vrnitev na stara pota. Mladini
bo vrnitev na tekmovalno pot spodbudilo željo po
dokazovanju, le vodje in mentorji moramo željo
prepoznati kot velik izziv.
Orientacija je zelo pomembna oblika usposabljanja,
saj poleg kondicije in sodelovanja zahteva od mladih
tudi veliko mero iznajdljivosti v naravnem okolju,
kar ob vse večjih intervencijah, kot je bil letošnji
Kras, ni nepomembno.
Tekmovanje bo potekalo v osrednji Sloveniji, zato vljudno vabljeni tudi navijači. V bližini
prizorišča dogajanja je tudi izobraževalni center Ig, ki je večini gasilcev dobro poznan.
Tekmovalcem želim obilo dobrih rezultatov. Vsem, tako tekmovalcem kot tudi
spremljevalcem, pa želim dobrega počutja in novih doživetij v Ljubljanski regiji.
Bradeško Franc,
Predsednik regije Ljubljana 1
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POZDRAV PREDSEDNIKA MLADINSKE KOMISIJE
GASILSKE REGIJE LJUBLJANA 1
Mladi, prihodnost našega gasilstva!
Lahko bi dejali končno. Končno v smislu vnovičnega
snidenja, ki smo ga v preteklih letih pogrešali.
Vnovič si bomo med seboj lahko izmenjali izkušnje,
se po družili in spoznali nove prijatelje. Vse to bo v
Iški vasi omogočeno, saj se je organizator, domače
gasilsko društvo PGD Iška vas, za izvedbo državnega
tekmovanja v orientacijskem teku za gasilsko
mladino nadvse potrudil.
Pripeljati takšno maso otrok na eno mesto praktično
ne uspe nobeni mladinski organizaciji v Sloveniji.
Gasilcem nam to vedno znova uspe. Še več,
zbrani ste le najuspešnejši iz svojih okolji. S tem
dokazujemo, kako množičen je podmladek naše
gasilske organizacije, zato lahko s ponosom zapišem, da je na vas mladih prihodnost našega
gasilstva.
Ob organizaciji letošnje orientacije bi bilo potrebno omeniti skoraj 100 ljudi, ki nudijo pomoč
pri pripravi in izpeljavi tekmovanja. Naj se jim zahvalim z iskreno besedo hvala! Zavedam se,
da je vsak delček – četudi še tako majhen, ki ga je nekdo pustil pri soorganizaciji tekmovanja
– pripomogel k oblikovanju celotnega mozaika, ki ga boste danes dokončno oblikovali tudi vi.
Želim vam uspešno in lepo preživet dan v Iški vasi ter ohranite gasilstvo v svojem srcu. To je
nadvse lepo poslanstvo.
Z gasilskim pozdravom “Na pomoč”.
Klemen Zibelnik,
Predsednik mladinske komisije regije Ljubljana 1
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POZDRAV ŽUPANA OBČINE IG
Spoštovane mlade gasilke in gasilci, dobrodošli na
državnem tekmovanju v orientaciji! Dobrodošli v
občini Ig, deželi koliščarjev, pod mogočnim Krimom,
v Iški vasi.
Dobrodošlico izrekam mentorjem, poveljnikom in
predsednikom gasilskih društev, katerih mladi so se
uvrstili na to državno tekmovanje. Iskrene čestitke
vsem!
Pregovor pravi, da na mladih svet stoji. Mladi ste temelj
gasilstva za prihodnost. Kako ponosni smo Slovenci na
svoje gasilke in gasilce povedo vse ankete. Gasilci so
vedno na prvem mestu tistih, ki jim najbolj zaupamo. Ne
znam si predstavljati, kaj bi bilo ob naravnih in drugih
nesrečah, če ne bi imeli tako odlično usposobljenih
gasilk in gasilcev ter sodobno opremljenih gasilskih
društev širom Slovenije. Da bo tudi v prihodnje tako, ste
zagotovilo mladi gasilke in gasilci, ki boste na letošnjem državnem tekmovanju pokazali
svoje znanje na področju orientacije, ki je v gasilstvu ključnega pomena za varnost njih
samih ob intervencijah. Vsem želim čim boljše uvrstitve, prijetno druženje in tkanje novih
prijateljstev.
Da je gasilstvo v Sloveniji na tako zavidljivi ravni je zasluga odlične organizacije na vseh
nivojih: od Gasilske zveze Slovenije do občinskih gasilskih zvez, prostovoljnih gasilskih
društev, ter do posameznikov, ki jim je mar kaj bo z gasilstvom v prihodnje in nesebično
prenašajo svoje dolgoletne izkušnje ter znanje na mlajše rodove. Hvala za vašo skrb.
Zahvaljujem se Gasilski zvezi Ig in vsem gasilskim društvom v občini za organizacijo
tekmovanja. Čestitke in vse pohvale!
Janez Cimperman,
župan Občine Ig
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POZDRAV PREDSEDNIKA GASILSKE ZVEZE IG
Pozdravljena slovenska gasilska mladina.
Dobrodošli tu na Ižanskem, kjer domuje »Ižanska
Pažarna Abramba«.
Veseli in ponosni smo, da nam je Gasilska zveza
Slovenije zaupala tekmovanje v gasilski orientaciji.
Organizacijo je prevzelo Prostovoljno gasilsko
društvo Iška vas, ki je eno med najmočnejšimi
društvi pri vzgoji mladih gasilcev. PGD Iška vas je
ob pomoči odbora za mladino pri Gasilski zvezi Ig in
Odbora za mladino Regije Ljubljana 1, pripravljeno,
da vam uspešno organizira to tekmovanje. Ob tej
priložnosti naj se zahvalim Tomažu Škulju, Andražu
Mačku, Alini Sorčan in Klemnu Zibelnik za odlično
pripravo na vaše tekmovanje.
Gasilska zveza Ig je bila ustanovljena leta 1995.
Pred ustanovitvijo zveze so se gasilska društva tega
območja združevala v Gasilski zvezi Ljubljana Vič-Rudnik, Sektor Ig.
Gasilska zveza Ig združuje 10 gasilskih društev v občini Ig. Ta društva so: osrednje društvo
PGD Ig, društva druge kategorije PGD Golo in PGD Iška vas, ter društva prve kategorije PGD
Kot-Staje, PGD Škrilje, PGD Tomišelj, PGD Vrbljene-Strahomer, PGD Brest, PGD Matena
in PGD Iška Loka. Vsako od naštetih društev pokriva določeno področje, ki je opredeljeno v
požarnem načrtu.
Gasilska zveza Ig skrbi za sprotno opremljanje društev s tehničnimi in zaščitnimi sredstvi.
Skrbi za izobraževanje in usposabljanja članov društev, za pridobivanje novih članov in
podmladka. Da to delo opravljamo zelo uspešno, nam potrjuje dobra opremljenost in strokovno
znanje naših operativnih članov. Trenutno število, v vseh društvih povezanih v Gasilsko zvezo
IG, je 1739 članov, od tega 282 gasilcev operativcev, 91 pripravnikov ter 411 članov mladine.
Anton Modic,
Predsednik GZ Ig
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NEKAJ O OBČINI IG
Dobrodošli na Igu!
Občina Ig leži na južnem robu Ljubljanske kotline,
kjer se srečata Ljubljansko barje in Krimsko-Mokrško
hribovje. Obsega skoraj 100 km2 na katerih živi v 25
naseljih blizu 8000 prebivalcev. Največje naselje v
občini je Ig, nekdaj imenovan Studenec, po močnem
kraškem izviru reke Iščice.
Na Ižanskem je bogata tradicija gasilstva, ki sega
v leto 1883, ko je bilo na Igu ustanovljeno prvo
gasilsko društvo. Danes pod okriljem Gasilske
zveze Ig v občini deluje deset prostovoljnih gasilskih
društev.
Območje je znano po bogati arheološki dediščini
– severno od Iga so bila leta 1875 odkrita prva
prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju, ki
so danes vpisana na seznam svetovne dediščine
UNESCA. Najdbe segajo tudi v železno in rimsko dobo, od koder se je ohranila množica
imenitnih kamnitih nagrobnikov.
V občini Ig so za obiskovalce privlačne številne izletniške točke: planinci osvajajo najbližji
tisočak Ljubljani Krim, ljubitelji narave lahko mir najdejo v Iškem vintgarju ali dolini Drage,
ki skriva sedem ribnikov. Med verniki je priljubljeno Marijino romarsko središče na Kureščku.
Kmalu bo na Igu možnost ogleda stalne razstave posvečene koliščem in biotski raznovrstnosti
Ljubljanskega barja, ter koliščarska naselbina v naravni velikosti.
Na zgornji sliki je prikazan center Ig-a, na spodnji pa ribnik v dolini Drage.
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KJE IN KAKO BO TEKMOVANJE POTEKALO?
Prizorišče tekmovanja najlažje najdete s pomočjo navigacije, v katero vpišete naslov Iška
vas 31, ki je naslov gasilskega doma v Iški vasi. Tam vas bodo pričakali redarji in usmerili
na parkirišče oz. tekmovalni prostor.
Interaktivni zemljevid je dostopen na povezavi:
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=10ABaxly67Hk1FeSUCQ9CyAYzA9XWlWw&usp=sharing
(Če vam povezava ne deluje, jo kopirajte v spletni brskalnik.)
V primeru, da pridete z avtobusom, se zaradi lažje organizacije vpišite v razpredelnico na povezavi: https://forms.gle/JGeHruxgJBue3KqD6
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Po prihodu na prizorišče tekmovanja se zglasite na A komisij, kjer se
prijavite. Ob prijavi prejmete tudi majico s startno številko, sendviče in vodo.
Po prijavi se odpravite na izvedbo vaje iz vedrovke/polaganja napadalnega
cevovoda, ki se bo izvajala pod velikim šotorom. Za tem sledite oznakam,
ki vas bodo pripeljale do lokacije starta, ki se bo izvajal po naknadno
objavljeni časovnici.

Za merjenje časa teka bomo uporabljali sistem SportIdent. Podrobnosti o
uporabi sistema najdete na naslednji strani. Prav tako so v nadaljevanju
razložena pravila reševanja testov na kontrolnih točkah Topografski znaki.
Po zaključenem teku, svojo majico s startno številko, na info točki zamenjate
za bon, za kosilo. Za kosilo so na voljo testenine z bolonjsko omako.
V kolikor imajo člani vaše ekipe posebne dietne zahteve jih prosim
vpišite v spodnjo tabelo:
https://forms.gle/5USum1bpvjbMfyyE9.
Na prizorišču bo na voljo tudi dodatna ponudba prehrane, ki je navedena
na spodnji povezavi. Za lažjo organizacijo prosim označite predvideno
količino nakupa (glede na število gledalcev ipd.):
https://forms.gle/RfQh5SoPGEuqe3p99
Rezultati tekmovanja bodo predvajani v živo na naslovu
http://www.zivo.si/ ter na zaslonu na prireditvenem prostoru.
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ČASOVNICA TEKMOVANJA
Tekmovanje bo predivdoma potekalo po naslednji časovnici:
7.45 Himna in otvoritvena slovesnost
8.15 Prijava prve ekipe na komisiji A
8:25 Prva vaja izven proge (vedrovka oz. polaganje napadalnega cevovoda)
9:00 Start teka prva ekipe
10.00 Začetek kosil
14.00 – 15.00 Predviden začetek zaključne slovesnosti

O UPORABI SISTEMA SPORTIDENT
Na letošnjem državnem tekmovanje v gasilski orientaciji se bo tako kot je sedaj že običajno za čas teka vključno z mrtvimi časi uporabljalo elektronsko merjenje časa s sistemom
Sportident.
Podajamo znova nekaj ključnih in pomembnih informacij za nemoteno izvedbo tekmovanja na področju merjenja časa s čipi:
- en član ekipe (pri pionirjih/pionirkah lahko mentor) ves čas teče s čipom, ki si ga namesti na enega izmed prstov.
- registracija ekipa opravlja v kontrolno postajo. Čip za trenutek vstavimo v odprtino
na kontrolni postaji. Ob tem se zasliši pisk ter se prižge svetlobna lučka, tako smo se na
kontrolni postaji registrirali in čip lahko odstranimo. Postopek traja približno 1 sekundo.
(glej priložene video posnetke)
- ekipa pred nastopom na štartnem prostoru čip vstavi v kontrolno postajo (CLEAR), s
čimer izbriše morebitne predhodne podatke naložene na čipu. Nato pravilnost delovanja
čipa preveri v kontrolni postaji (CHECK).
- ob štartu čip vstavi v kontrolno postajo (START) s čimer se prične meriti čas teka
- na vsaki kontrolni točki se bo potrebno čipirati 2x (ob prihodu ekipe na kontrolno
točko in po odhodu iz točke). Mrtvi čas je torej zajet v čas med dvakratnim čipiranjem.
V kolikor je kontrolna točka prosta, ekipa nemudoma pristopi k izvedbi vaje! V kolikor
se ekipa na posamezni kontrolni točki pozabi čipirati ali pa se čipira le enkrat, se ji mrtvi
čas na tej točki ne bo upošteval
- na vsaki kontrolni točki se bo ekipa lahko čipirala šele takrat, ko bodo prisotni vsi trije
člani ekipe, skladno z razpisom (pri pionirjih se upošteva tudi mentor).
- ekipe morajo obiskati kontrolne točke po vrstnem redu (1, 2, 3, 4, 5, …), skladno z
razpisom.
- postaje za čipiranje so na mrtvih točkah z tanko zajlico pritrjene na
bližnji objekt, zaradi česar je odprtina za vstavljanje čipa nekoliko
manjša.
- ob prihodu v cilj zadnjega tekmovalca (pri pionirjih/pionirkah tudi
mentorja) tekmovalec, ki ima čip, le-tega vstavi v kontrolno postajo
z oznako FINISH.
- če ekipa izgubi čip, je diskvalificirana, društvo pa bo moralo povrniti stroške čipa v vrednosti 50€
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Video posnetki uporabe sistema SportIdent:
https://www.youtube.com/watch?v=uXnK8PmPnG4
https://www.youtube.com/watch?v=GZ5usZKzcxU
https://www.youtube.com/watch?v=tzXaAVGXHIc
https://www.youtube.com/watch?v=uXnK8PmPnG4
https://www.youtube.com/watch?v=lEAJpbSqPF8

REŠEVANJE TOPOGRAFSKIH ZNAKOV
Preverjanje znanja topografskih znakov se bo izvedlo na nekoliko drugačen način. Ekipa
bo prejela običajno obliko testa, na katerega pa ne bo nič reševala, temveč bo to storila
na poseben listič: http://www.regijaljubljana1.si/wp-content/uploads/2022/08/orientacija_
drzava_2022_topografski.pdf.

13

SPREMLJEVALNI PROGRAM
Da bo čas do zaključne slovesnosti minil
kar se da hitro, smo za vas pripravili pester
spremljevalni program. Na prizorišču tekmovanja se vam bodo predstavili:
SLOVENSKA POLICIJA
SLOVENSKA VOJSKA
ZVEZA VODNIKOV REŠEVALNIH PSOV SLOVENIJE
KONJEREJSKO DRUŠTVO KRIM
Z VPREGAMI
Sami pa se lahko zapeljete na ogled:
IZOBRAŽEVALNEGA CENTRA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE NA IGU
Tam bodo potekali vodeni ogledi prostorov, kjer potekajo tečaji za gasilske specialnosti ter
gasilska šola, ob naslednjih terminih:
11:00
11:30
12:00
12:30
13:00
Voden ogled bo trajal približno 45 min.
Parkirišče je na voljo znotraj centra ICZR, ki se nahaja na naslovu Zabrv 12, Ig. Ob morebitni zasedenosti je na voljo parkirišče ob gasilskem domu Ig, ki se v neposredni bližini
nahaja na naslovu Gasilska ulica 39.
Pot do tja je prikazana na spodnjem zemljevidu: https://www.google.com/maps/d/u/0/
edit?mid=10ABaxly67Hk1FeSUCQ9CyAYzA9XWlWw&usp=sharing
(Če vam povezava ne deluje, jo kopirajte v spletni brskalnik.)
IŠKEGA VINTGARJA
Kjer se lahko sprostite in ohladite v osrčju narave, ki jo ponuja gostujoča občina. Začetek
sprehajalne poti se nahaja na naslovu Iška 28, Ig. Parkiranje pred gostiščem na omenjenem
naslovu je izjemoma dovoljeno za udeležence in obiskovalce državne orientacije. To bo le
ustno preverjal redar, ki vas bo ustavil tik pred gostiščem.
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KAKO SE POSTAVIMO NA ZAKLJUČNI PRIREDITVI?
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VELIKO SREČE
VSEM TEKMOVALCEM!
Ekipa organizatorjev

