
 

 »Hočemo, zmoremo in naredimo« 
 

                                                                                      

                                                                

OBMOČNO ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ČASTNIKOV DOMŽALE 

Umekova ulica 17, Vir, 1230 Domžale 

 

Predsednik: Milan Narat, 041 826 234, mnarat5@gmail.com 

Podpredsednik: Miran Stopar, 041 627 746, ozsc.domzale@gmail.com 

Sekretar: Branko Žebovec, 041 601 080, branko.zebovec@siol.net 
 

 

Zadeva: Pravila tekmovanja na Orientacijskem pohodu ZSČ 

Ljubljanske regije  

Zveza: Program dela OZSČ Domžale za leti 2019 in 2020 

 

Tekmovanje bo v soboto 25. maja 2019 s pričetkom ob 10. uri  pred 

kulturnim domom Mengeš in na širšem območju mesta Mengeš in hriba 

Gobavica z zaključkom na Mengeški koči.. 

Predvidena časovnica tekmovanja: 

Do 09.45 ure Prihod in parkiranje vozil na parkirišču za 

Kulturnim domom Mengeš 

od 09.45 do 10.00 ure Prijava posameznikov in ekip ter prejem 

delovnih kart in tekmovalnih list 

Od 10.00 do 10.10 ure Otvoritev in žrebanje štartnih mest ekip 

Ob 10.10 uri    Pričetek tekmovanja 

Ob 14.00 uri Predviden zaključek tekmovanja 

 

   

PRAVILA TEKMOVANJA: 

mailto:ozsc.domzale@gmail.com
mailto:branko.zebovec@siol.net


1. Ekipa šteje štiri člane ali članice, ki morajo biti člani domoljubne 

organizacije. Na tekmovanje se lahko prijavijo ekipe in posamezniki 

občinskih in območnih združenj slovenskih častnikov ter ekipe in 

posamezniki drugih domoljubnih organizacij. Nastopi lahko tudi več 

ekip iz enega združenja ali ustanove. V kolikor iz posamezne 

domoljubne organizacije ni prijavljenih dovolj članov se ekipa popolni 

z drugimi člani iz druge domoljubne organizacije. 

2. Tekmovalec nastopa z lastno opremo in na lastno odgovornost. 

3. Ekipa mora opraviti vseh šest delovnih točk (DT), da se upošteva 

rezultat ekipe. Tekmovalni list- zapisnik DT nosi vodja ekipe in ga je 

dolžan dati v podpis vodji posamezne DT, ki mu vpiše čas prihoda, 

čas odhoda in število točk, ki jih doseže ekipa na DT. Po končanem 

tekmovanju vodja posamezne ekipe  odda rezultate prijavni službi, ki 

se nahaja na cilju. 

4. Zmaga ekipa z največ osvojenimi točkami. V primeru izenačenosti 

ekip oz. imajo ekipe enako število točk, zmaga tista ekipa, ki ima več 

boljših mest. 

5. Opis DT in točkovanje  

(a) DT so enakovredne. Glede na rezultat na posamezni DT se ekipe 

razvrstijo tako, da je ekipa z največ točkami-krogi prva na tej DT ter 

glede na rezultat druga, tretja itd. Za skupno uvrstitev seštejemo 

mesta ekipe na posameznih točkah. Ekipa, ki bo imela najmanjši 

seštevek mest na vseh DT skupno zmaga, druga bo tista, ki bo imela 

drugi najmanjši seštevek točk in tako naprej. 

(b) Hodi se s hitrostjo 4 km/h, zato se predčasen prihod na vsako DT 

kaznuje s kazenskimi točkami, ravno tako pa tudi zamujen odhod iz 

DT. Čas, ki ga ima ekipa na razpolago na vsaki DT je omejen na 10 

minut. 

(c) DT-1 Nudenje prve pomoči ponesrečencu.  Ocenjuje se pravilnost 

postopka nudenja zdravstvene oskrbe poškodovanca oziroma 

ponesrečenca.   

(d) DT-2 Streljanje z lokom. Vsak član ekipe s po 3 puščicami za oceno 

in 1 puščico za preizkus strelja z golim lokom na oddaljenosti 15 m v 

predpisano tarčo 1 x 1 m.  Tarča ima sredinski krog rumen v katerem 

je črtkan črni krog, ki šteje 10 točk, ostali del rumenega pa 5 točk 

Drugi del tarče je črn in ima 4 kroge, ki se štejejo 4 točke, 3 točke, 2 

točki in 1 točko. Vsota vseh zadetih krogov se šteje za ekipni rezultat. 

(e) DT-3 Streljanje z zračno puško. Vsak član ekipe strelja za oceno 5 

strelov v MK tarčo na oddaljenosti 10 m. Strelja se istočasno, stoje, 
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brez naslona in ni dovoljena uporaba strelske opreme. Uporablja se 

samo orožje in strelivo, ki ga priskrbi organizator. Vsota vseh zadetih 

krogov se šteje za ekipni rezultat. 

(f) DT-4 Met improvizirane ročne bombe.  Moški mečejo improvizirano 

ročno bombo na razdalji 20 m, ženske pa 15 m do centra. Tekmovalec 

ima 3 poskusne mete in 5 metov za rezultat. Krogi se točkujejo po 

naslednjem: najmanjši (premer 2 m) 10 točk, srednji (4 m) 5 točk in 

največji (6 m) 3 točke.  Vsota vseh zadetih krogov se šteje za ekipni 

rezultat. 

(g) DT-5 Orientacija na terenu po karti in zemljišču.  Na tej DT so možne 

naslednje naloge: določitev strani neba s pomočjo ročne ure ali 

orientacija po karti, določitev azimuta iz stojne točke na vidni objekt, 

določitev kota med stojno točko in dvema vidnima objektoma, 

določitev razdalje na osnovi znane velikosti vidnega objekta na 

obzorju oziroma merila karte. Objekti za posamezno nalogo bodo 

določeni na dan pohoda, ker so posamezne naloge pogojene z 

vremenom in vidljivostjo. Ekipa osvoji točke samo za pravilen 

odgovor, s tem, da se bo rezultat štel za pravilen odgovor, če bo 

odstopanje  +/- 00.50 oziroma 0,5 stopinje.  

(h) DT-6 Met podkve. Vsak član ekipe meče 10 podkev za oceno in 4 

podkve za preizkus. Hkrati mečeta dva člana ekipe. Igrišče je dolgo 

10,4 m in široko 3,6 m in je sestavljeno iz dveh kvadratov dimenzij 

1,8 m x 1,8 m, ki sta med seboj obdana z deskami, sredi igralnega 

polja pa je zabit količek  višine 30 cm. Točke se štejejo le v primeru, 

da je podkev v bližini količka za širino podkve. Podkve ki so oddaljene 

več kot za širino podkve ne štejejo. Podkve ki so v polju prinašajo 

točke in to, če je v polju za širino podkve šteje eno točko, podkev, ki 

se količka dotika šteje dve točki, če se na količek naslanja bočno 3 

točke, pokončna naslonitev pa 4 točke, največ šteje prstan in to 5 

točk. Vsota vseh zbranih točk se šteje za ekipni rezultat. 

 

6. PRIJAVE Prijave pošljite na sedež Območnega združenja slovenskih 

častnikov Domžale, Umekova ulica 17, Vir, 1230 Domžale ali po e-mailu: 

ozsc.domzale@gmail.com in branko.zebovec@siol.net. 

V prijavi navedite: 

a) Ime ekipe - naslov občinskega ali območnega združenja slovenskih 

častnikov oziroma domoljubne organizacije; 

b) Priimek in ime tekmovalca, leto rojstva, vojaški čin (ni obvezen). 

c) Ekipe in posameznike prijavite do ponedeljka, 20 . maja 2019! 

mailto:ozsc.domzale@gmail.com


PRIJAVNINA je 10 EUR na prijavljenega tekmovalca oziroma 40 EUR na 

ekipo in se predhodno nakaže na TRR: OZSČ Domžale, Umekova ulica 17, 

Vir, 1230 Domžale; številka računa:SI56 0230 0001 3545 386, in sklic 

SI0025052019 in sicer do 20. 5. 2019.  

7. Vse dodatne informacije lahko dobite po telefonu na zgornjih naslovih. 

8. Razglasitev rezultatov bo 30 minut po končanem tekmovanju. 

9. Za vse udeležence prireditve bo organizator pripravil toplo malico in eno 

pijačo. 

10. Stroški tekmovanja (organizacija in izvedba tekmovanja, nagrade in 

malica) bodo pokriti iz prijavnine in finančnih sredstev OZSČ Domžale. 

Posamezne OZSČ in druge domoljubne organizacije krijejo same prevozne 

stroške svojih udeležencev do mesta tekmovanja. 

11. Vsi udeleženci tekmovanja skrbijo za lastno varnost, tekmovalci pa 

tekmujejo na lastno odgovornost. 

 

V Domžalah, 6. 5. 2019 

 

Major 

Milan Narat, lr. 

predsednik IO OZSČ 

 


