
   
 

RAZPIS 54. REPUBLIŠKEGA ORIENTACIJSKEGA TEKMOVANJA - ROT 2013 
 

ORGANIZATOR IN SOORGANIZATOR: 

Organizator: Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija, 

Soorganizator: Društvo tabornikov Rod Srnjak. Logatec 

 

DATUM IN KRAJ TEKMOVANJA: 

ROT 2013 bo potekal od petka, 27.9.2013, do nedelje, 29.9.2013, v Logatcu in okolici. Prihod, prijave 

ekip in nastanitev ob 16:00, zbor ob 17:00 v Centru vojnih veteranov v Logatcu. 

 

ČASOVNI RAZPORED TEKMOVANJA: 

petek: od 16:00 naprej Prihod, prijava ekip, namestitev, zbor, sestanek vodij ekip, žrebanje 

štartnih številk, signalizacija, vrisovanje, topo testi… 

sobota: od 6:00 starti ekip, tekmovanje… 

nedelja: od 6:00 starti ekip, orientacija…, razglasitev rezultatov, podelitev nagrad 

 

DOSTOP DO LOGATCA: 

Ekipe do Logatca lahko pridejo z osebnimi avtomobili oz lastnim prevozom (AC zapustite na 

izvozu Logatec, nato sledite smerokazom) ali javnim prevozom: avtobusom (iz LJ 

priporočamo LPP linijo, izstopna postaja Logatec-Blekova vas, sicer izstop Logatec-Krpan) ali 

z vlakom. V primeru da pridete z javnim prevozom, nam to sporočite, da vam bomo lahko 

zagotovili prevoz do lokacije tekmovanja. 

 

NAMESTITEV IN PREHRANA: 

Ekipe bodo prvo noč prespale v lastnih šotorih, zato naj imajo tekmovalci s sabo vso običajno 

opremo za bivakiranje (oz taborjenje), drugo noč pa bodo tekmovalci (kot je običajno) 

prespali na progi v bivakih. 

Zagotavljajmo naslednjo prehrano: v soboto zajtrk in večerja (golaž na bivaku), v nedeljo: 

zajtrk in kosilo. Na lokaciji tekmovanja ni trgovine, najbližja trgovina je oddaljena več kot 

1km. 



TEKMOVALCI IN TEKMOVALNE SKUPINE: 

Tekmovalo se bo v naslednjih kategorijah:  

Popotniki (PP) rojeni med leti 1998 in 1993 

Popotnice (PP) rojene med leti 1998 in 1993 

Raziskovalci (RR) in grče (GR) rojeni leta 1992 in starejši 

Raziskovalke (RR) in grčice (GR) rojeni leta 1992 in starejši  

 

PRAVILA: 

Tekmovanje bo potekalo po pravilih Republiškega orientacijskega tekmovanja, ki so objavljena na 

spletni strani http://rot2013rs.wix.com/rot2013. 

 

POGOJ ZA UDELEŽBO: 

Pravico udeležbe na tekmovanju v kategorijah popotnikov in popotnic (PP) imajo kot najmlajši – člani, 

ki dopolnijo 15 let v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje (ti so sicer še gozdovniki in 

gozdovnice) in kot najstarejši – člani, ki dopolnijo 20 let v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje. 

V ekipi popotnikov ali popotnic lahko en član največ za eno leto presega predpisano starost.  Pravico 

udeležbe na tekmovanju v kategorijah raziskovalcev, raziskovalk (RR) in grč imajo kot najmlajši – 

člani, ki dopolnijo 15 let v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje. Zgornje starostne meje ni. 

 

Vsi tekmovalci morajo pred startom oddati izjavo o tekmovanju na lastno odgovornost. Za 

mladoletne tekmovalce izjavo izpolnijo starši. Izjavo najdete na http://rot2013rs.wix.com/rot2013. 

 

ŠTARTNINA: 

Startnina znaša: 

 95€ na ekipo (vplačana do vključno 1.8.2013), 

 105€ na ekipo (vplačana od 2.8.2013 do vključno 14.9.2013), 

 115€ na ekipo (vplačana od 15.9.2013 do vključno 21.9.2013) 

Po 21.9.2013 startnine ni več mogoče vplačati.  

Startnino nakažite na račun na račun ZTS, ki je SI56 0201 0001 4142 372, sklic na številko 00 10301 + 

davčna številka rodu. V štartnino so vključeni stroški prehrane za udeležence; v soboto zajtrk, večerja 

in nedeljo zajtrk ter kosilo, našitek akcije in organizacija tekmovanja. 

 

PRIJAVE (način, rok in veljavnost) 

Rodovi naj se na ROT prijavijo prek taborniške spletne aplikacije VESPA (https://clan.zts.org/vespa/). 

Za podrobnosti in pomoč se lahko obrnete na pisarno ZTS (01 300 08 20) ali na zts@guest.arnes.si.  

http://rot2013rs.wix.com/rot2013
http://rot2013rs.wix.com/rot2013
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mailto:zts@guest.arnes.si


Prijave (prijava je veljavna, ko ekipa odda elektronsko prijavnico IN vplača startnino) so možne do 

vključno 21.9.2013. Odjave so možne:  

 do vključno 14.9.2013 (s povračilom 80% plačane startnine), 

 do vključno 21.9.2013 (s povračilom 50% plačane startnine), 

V primeru odjave po 21.9.2013 startnine ne vračamo. Vse odjave sporočite na 

rot2013.rs@gmail.com. 

 

DODATNE INFORMACIJE 

Več informacij lahko dobite na spletni strani http://rot2013rs.wix.com/rot2013 in na naslovu 

rot2013.rs@gmail.com, kamor lahko naslovite tudi vsa dodatna vprašanja. Vse prijavljene ekipe 

boste prejele dopis z dodatnimi navodili (poslan bo na elektronsko pošto vodje). Ta dopis šteje kot 

potrditev prijave. 
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