
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:    04.6.2019 

 

ZADEVA: RAZPIS ZA ORGANIZATORJA ORIENTACIJE 2019 –  

  PETEK, 30.08.2019 
 

Spoštovani. 
 
Tekmovanje v gasilski orientaciji se bodo odvijala po SPREMENJENEM načrtu v petek, 
30.08.2019. Tekmovalno ekipo sestavljajo samo trije člani, zato ekipo lahko sestavite v 
vseh društvih. Tako kot že v lanskem letu, bomo zvezno orientacijo organizirali 
samostojno za našo zvezo. 
 

Iščemo društvo, ki bi bilo pripravljeno gostiti ORIENTACIJO GZNM 2019.  

 
Od organizatorja se pričakuje da zagotovi: 

- primeren teren v naravi (proga za pionirje dolga cca. 2 km, za mladince cca. 3 km 
in pripravnike cca. 5 km) 

- priprava terena s kontrolnimi točkami (označitev, mize, stoli, orodje..) 
- zagotovitev orodja za izvedbo tekmovanja (pomoč GZ Nm) 
- sodeluje pri pripravi topografske karte (skupaj z  MK GZ Nm) 
- zagotoviti redarje in kurirje, sodniki bodo delegirani s strani MK GZ Nm 
- zagotoviti prehrano za približno  350 - 400 udeležencev, (malica - stroške poravna 

GZ Nm) 
- v primeru slabega vremena zagotoviti pokrit prostor za prehrano 
- prostor za otvoritev in zaključek z ozvočenjem 
- prostori za komisijo A in B 

 
Ko se boste odločali ali bi sodelovali upoštevajte: Področje, kjer bodo speljane proge naj 
ne prečka regionalni ali drugih zelo prometnih cest , na področju ne bo prepadnih sten, 
kraških jam in brezen, večjih vodotokov…  vse zaradi zagotovitve varnosti udeležencev. 
Organizatorji morajo tudi poskrbeti za eventualna soglasja lastnikov zemljišč, kjer se bodo 
odvijale aktivnosti. 
 
Prosimo, da nam vaš interes za organizacijo posredujete do 15.07.2019, na                         
e-naslov: info@gasilskazveza-nm.si.  Mladinska komisija bo izbrala lokacijo glede na 
kvaliteto (varnost) lokacije, prednost pa bodo imela društva in GPO-ji kjer se je do sedaj 
odvilo manj zveznih gasilskih tekmovanj. 
 
 

Na pomoč ! 
        Katja Pečak 

   Predsednica mladinske komisije                                  

GZ Novo mesto 
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