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PRAVILA
TABORNIŠKEGA TEKMOVANJA GROF 2018 (Grajska orientacijska fešta)

I. SPLOŠNA DOLOČILA
Namen
1. člen

Ta pravila urejajo šaljivo taborniško tekmovanje GROF – Grajska orientacijska fešta (v
nadaljnjem besedilu tekmovanje). Tekmovanje organizira Rod II. grupe odredov Celje (v
nadaljnjem besedilu organizator).
Čas in kraj tekmovanja
2. člen

Tekmovanje se organizira enkrat letno, ponavadi prvo soboto v mesecu oktobru in poteka v
Celju. Tekmovanje je enodnevno. Če se organizator odloči, je večer pred tekmovanjem
organiziran zabaven program in omogočeno prenočevanje ekipam.
Udeleženci tekmovanja
3. člen

Tekmovanje je namenjeno vsem tabornikom iz cele Slovenije. Na tekmovanje vabimo tudi
predstavnike ZSKSS in ZBOKSS.
Razpis in njegova objava
4. člen

(1) Organizator objavi razpis tekmovanja vsaj 30 dni pred dnevom tekmovanja. Razpis se objavi
v taborniškem vestniku oziroma na spletnih straneh tekmovanja.
(2) Razpis mora obsegati:






čas in kraj tekmovanja,
rok za prijave,
višino startnine in transakcijski račun, na katerega se nakaže startnina,
način prijave ekip (preko spleta ali osebno naslovniku),
ostale pomembne informacije.
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Kategorije
5. člen

(1) Udeleženci tekmovanja tekmujejo v petih kategorijah:
mlajši GG

mlajši gozdovniki in
gozdovnice

starost 11, 12 in 13
(letnik rojstva 2005, 2006 in 2007)
let

starejši GG

starejši gozdovniki in
gozdovnice

starost 14 in 15 let (letnik rojstva 2004 in 2003)

PP

popotniki in popotnice

starost 16 do 20
let

RR +

raziskovalci in raziskovalke +
21 let in več
grče

Izven
kategorije

(letnik rojstva 2002, 2001, 2000,
1999, 1998)
(letnik rojstva 1992 in starejši)

(domače ekipe in ekipe,
ki ne morejo tekmovati v redni konkurenci)

(2) Starost udeležencev se računa po koledarskem letu. Samo en član ekipe je lahko za
maksimalno eno leto starejši od kategorije ekipe. Kot potrdilo o starosti velja osebni dokument
s sliko.
Sestava ekipe
6. člen

(1) Ekipa šteje pet članov. Tekmujejo lahko tudi štiri- ali šestčlanske ekipe. Štiričlanske ekipe
tekmujejo brez olajšav, pri šestčlanskih ekipah pa pri določenih nalogah tekmuje samo pet
članov. Pred izvajanjem naloge bo ekipa opozorjena na to.
(2) Štiričlanska ekipa plača celotno startnino, šestčlanska ekipa pa mora doplačati vsoto v
vrednosti 10 EUR (kosilo in našitek za dodatnega člana).
(3) Ekipe so lahko mešane.
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Obvezni dokumenti
7. člen

(1) Obvezni dokumenti za udeležbo na tekmovanju so članska izkaznica Zveze tabornikov
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZTS) za tekoče leto skupaj z zdravstveno kartico. Za potrebe
identificiranja morajo polnoletni tekmovalci imeti pri sebi tudi osebni dokument s sliko, iz
katerega je razviden datum rojstva (v nadaljnjem besedilu: osebni dokument).
(2) Mladoletni tekmovalci morajo izpolniti »potrdilo staršev«. Potrdilo staršev je na uradni
spletni strani tekmovanja.
Vodja ekipe
8. člen

Ekipa izmed svojih članov izbere vodjo ekipe. Vodja ekipe predstavlja ekipo pri prijavi na kraju
tekmovanja in pri ostali formalni komunikaciji z organizatorjem.
Spremljevalci ekipe
9. člen

(1) Ekipo lahko spremlja neomejeno število spremljevalcev.
(2) En spremljevalec na GG ekipo je ob plačilu startnine ekipe upravičen do našitka tekmovanja
ter toplega obroka.
(3) Ob prijavi ekip je potrebno navesti ali ima ekipa spremljevalca ali ne.
Če ekipo spremlja spremljevalec, ki tekmuje v kakšni drugi ekipi v starejši kategoriji, označite
z "Ne". Če pa spremljevalec, ki ekipo spremlja, ne tekmuje v kakšni drugi ekipi, označite z "Da".
(4) V primeru da želi več spremljevalcev dobiti te ugodnosti, se mora za to dogovoriti ob prijavi
ekipe.
Odgovornost tekmovalcev
10. člen

(1) Vsi polnoletni tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost. Mladoletni tekmovalci
tekmujejo na odgovornost staršev, v primeru da nimajo izpolnjenega potrdila staršev, pa na
odgovornost starešine rodu, iz katerega tekmovalci prihajajo.
(2) Organizator ni odgovoren za dejanja ali posledice, povezane z dejanji mladoletnih in
polnoletnih tekmovalcev.
(3) Med časom tekmovanja morajo udeleženci ravnati v skladu s taborniškimi zakoni.
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(4) Vsi tekmovalci se obvezujejo, da bodo odgovorno ravnali z lastnino organizatorja. V
primeru poškodb opreme povzročitelj krije stroške škode.
(5) Na tekmovanju je prepovedan alkohol in ostale zakonsko nedovoljene substance za
mladoletne in tudi polnoletne.
Organi tekmovanja
11. člen

Organi tekmovanja so:



vodja tekmovanja,
vodstvo tekmovanja, ki ga sestavlja celoten organizacijski odbor tekmovanja.

Za pritožbe glede tekmovanja je pristojen vodja tekmovanja, ki v primeru kršitev pravil
tekmovanja imenuje disciplinsko komisijo.
Topografske karte
12. člen

(1) Organizator zagotovi eno karto na ekipo z vrisanimi kontrolnimi točkami.
(2) Kakovost karte je primerna zahtevnosti orientacije na krajšem orientiringu.
Druge določbe
13. člen

(1) V ceno startnine so za vsakega tekmovalca vključeni našitek tekmovanja, osvežilna pijača,
toplo kosilo in stroški organizacije.

II. POGOJI IN POTEK TEKMOVANJA
Prijava ekip
14. člen

(1) Način prijave ekip je opisan v razpisu. Možna je samo prijava ekip preko spletne strani na
povezavi "Prijava". Osebna prijava ekipe direktno organizatorju tekmovanja je možna le ob
dogovoru.
(2) Rod ali oseba, ki prijavlja ekipo, mora svoje ekipe prijaviti v roku, ki ga je določil organizator
(upošteva se zabeležen čas oddaje prijave na spletni strani ali zabeležen čas klica).
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(3) Prijava mora vsebovati:








ime in priimek osebe, ki prijavlja (vodjo ekipe),
kontakt osebe, ki prijavlja (e-pošta in telefon),
rod ali steg,
št. tekmovalcev,
starostno skupino, v kateri tekmuje ekipa,
št. spremljevalcev,
ostale pomembne informacije.

(4) Priava je veljavna šele takrat, ko je poravnana startnina.
Plačilo in vračilo startnine
15. člen

(1) Startnino je možno poravnati preko TRR. V pomoč vam je pravilno izpolnjena položnica
na spletni strani. Potrdilo o plačilu je potrebno poslati na e-poštni naslov
grof.rdgo@gmail.com.
Prenočevanje ekip
16. člen

(1) Organizator lahko na predvečer tekmovanja organizira tudi krajši zabavni program, kasneje
pa prenočevanje ekip. Če sta zabavni program in prenočevanje organizirana, je objavljeno v
razpisih oz. informacijah.
(2) Prenočevanje ekip je omogočeno za vse ekipe.
(3) Ob prijavi ekip je potrebo navesti ali želite prenočiti ali ne.
(4) Mladoletni tekmovalci lahko prenočujejo samo ob spremstvu polnoletnega vodnika ali
spremljevalca.
(5) Ker je prenočevanje na prostem v šotorih, si mora ekipa priskrbeti šotor in poskrbeti za
primerno obutev in obleko.
(6) Vsakršno neprimerno obnašanje med prenočevanjem ekip pomeni diskvalifikacijo ekipe ali
posameznega tekmovalca v ekipi.
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Registracija ekipe na kraju tekmovanja
17. člen

(1) Na dan tekmovanja se morajo ekipe najkasneje do ure, ki je določena v razpisu, prijaviti
organizatorju.
(2) Vodja ekipe ali oseba, ki je ekipo prijavila, je pri prijavi na kraju tekmovanja dolžna pokazati
zahtevane dokumente za vse člane ekipe.
(3) Vodja ekipe ali oseba, ki je ekipo prijavila, je pri prijavi ekipe na kraju tekmovanja dolžna
podati telefonsko številko, na kateri bo ekipa dosegljiva v času tekmovanja.
(4) Organizator lahko ekipo prestavi v drugo kategorijo, če ob preverjanju dokumentov
ugotovi, da ekipa ne izpolnjuje pogojev za kategorijo, v katero se je prijavila.
Zbor ekip
18. člen

(1) Po registraciji ekip sledi zbor vseh ekip, in sicer ob uri, ki je določena v razpisu tekmovanja
ali informacijah.
(2) Organizator lahko čas zbora zaradi objektivnih razlogov prestavi.
Startne številke
19. člen

Startne številke se določijo naključno.
Start ekip
20. člen

(1) Razpored starta ekip določi organizator glede na startne številke ekip.
(2) Čas starta med ekipama, ki imata isto prvo kontrolno točko, ne sme biti manjši od 4 minut.
(3) Na izrecno željo ekipe (zaradi objektivnih razlogov), se lahko njen start na dovoljenje
organizatorja prestavi naprej ali nazaj.
Reševanje nalog in orientacijski pohod
21. člen

Ekipa rešuje naloge in opravi orientacijski pohod v skladu z določbami teh pravil.
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Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj
22. člen

(1) Po prihodu zadnje ekipe na cilj oziroma po izteku dvojne časovnice in posledični
diskvalifikaciji ekip, ki so še na progi, organizator v najkrajšem možnem času objavi dokončne
neuradne rezultate.
(2) Ekipe imajo na voljo 15 min pritožbenega roka za vse pritožbe glede rezultatov. Pritožbe
sprejema organizator tekmovanja oz. določena oseba za obdelavo rezultatov.
(3) Po izteku pritožbenega roka in rešitvi vseh pritožb organizator objavi uradne rezultate in
organizira razglasitev rezultatov.
(4) Prvouvrščene ekipe prejmejo pokal oziroma praktične nagrade.
(5) V primeru da zmagovalne ekipe, ki prejme nagrado, ni na podelitvi nagrad in le-teh ne dobi,
organizator ni dolžan za dostavo nagrad ekipi.

III. OPREMA
Oprema
23. člen

(1) Ekipa mora imeti s seboj:




Telefon, na katerem je dosegljiva med potekom tekmovanja. Številko poda ob prijavi
na dan tekmovanja.
Priporočamo uporabo kompasa za lažje premagovanje orientacijskega pohoda.
Šotor za prenočevanje.

(2) Vsak tekmovalec mora imeti:






primerno obleko in obutev glede na vremenske razmere in letni čas,
zdravstveno kartico in člansko izkaznico ZTS,
pisalo (za reševanje nalog na točkah),
polnoletni tekmovalci tudi osebni dokument,
mladoletni tekmovalci izpolnjeno potrdilo staršev.
IV. NALOGE
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Orientacijski pohod
24. člen

(1) Proga se za starostne kategorije razlikuje. Ekipe startajo izmenično v obe smeri po progi.
(2) Traser lahko progo prilagodi razmeram na terenu.
(3) Časovnica je za vsako kategorijo posebej podana na startnem listu.
(4) Traser lahko zaradi vremenskih razmer ali znatnega odstopanja rezultatov ekip od
določene časovnice optimalno časovnico prilagodi na kraju tekmovanja.
Kontrolne točke
25. člen

(1) Kontrolne točke so žive (v nadaljnjem besedilu: KT) ali mrtve (v nadaljnjem besedilu: MT).
(2) KT označuje obešena tristrana prizma (velikosti 30 x 30 centimetrov, katere stranice so po
diagonali razdeljene na belo in rdeče polje) ali primeren znak.
(3) MT označuje tristrana prizma (velikosti 30 x 30 centimetrov, katere stranice so po diagonali
razdeljene na belo in rdeče polje), ki je nameščena na stojalu ali privezana na drevesu najmanj
0,5 metra nad tlemi ali primeren znak.
Igre
26. člen

(1) V skupno točkovanje tekmovanja štejejo tudi igre.
(2) Igre se izvajajo na prostoru, ki ga določi organizator.
Prihod na KT
27. člen

(1) Prihod ekipe na KT zabeleži kontrolor.
(2) Prihod ekipe na MT je razviden s perforiranjem startnega lista.
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Prehod čez progo
28. člen

(1) Ekipa mora celo progo prehoditi skupaj. KT morajo biti pobrane v vrstnem redu, ki je
predpisan s strani organizatorja (oštevilčenje KT) in podana na startnem listu.
(2) Med orientacijskim pohodom ekipa ne sme uporabljati prevoznih sredstev. Če organizator
ugotovi, da je ekipa med premagovanjem orientiringa uporabljala prevoz, lahko ekipo
diskvalificira.
Prihod na cilj
29. člen

Ekipa konča orientacijski pohod, ko odda startni list. Trenutek prihoda ekipe na cilj se šteje, ko
do mesta cilja prispejo vsi člani ekipe.
Startni list
31. člen

(1) Ekipa prejme startni list skupaj s topografsko karto ob startu orientacijskega pohoda.
(2) Na startnem listu so zabeleženi naslednji podatki:







številka ekipe,
čas starta ekipe,
čas prihoda ekipe,
vrstni red, po katerem mora ekipa pobirati kontrolne točke (KT in MT),
dosežene točke ter podpis kontrolorja za posamezni KT,
prostor za perforiranje vseh kontrolnih točk.

(3) Za startni list je med orientacijskim pohodom ekipa odgovorna sama. Če ob prihodu na cilj
nima startnega lista, je avtomatsko diskvalificirana.
(4) Vrednosti doseženih točk, ki se na startnem listu zaradi nepravilnega ravnanja z njim slabo
vidijo, bo določil organizator (ob pregledu poročila kontrolorjev iz KT) ali pa ne bodo
upoštevane.
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V. TOČKOVANJE
Točkovanje KT in MT in IGER
32. člen

(1) Za vsako najdeno KT znotraj časovnice dobi ekipa 100 točk. Za reševanje naloge na KT lahko
ekipa dobi še 100 točk. Z dodatno nalogo, povezano z igrami, lahko ekipa dobi še dodatne
točke.
(2) Na vsaki igri lahko ekipa dobi 100 točk.
(3) Za vsako najdeno MT znotraj časovnice dobi ekipa 100 točk.
(4) Vsaka ekipa ima na voljo »GROF-a«, ki ga lahko uporabi samo enkrat in samo na IGRI. Ekipe
bodo seznanjene z namenom »GROFA-a« na startnem listu, na sestanku vodij ekip ali na zboru
pred tekmovanjem. Pred reševanjem naloge na IGRI ekipa vloži »GROF-a« (kontrolorju mora
predati »GROF-a«).
Točkovanje odstopanja od optimalne časovnice
33. člen

(1) Za vsako minuto prekoračitve predpisane optimalne časovnice se ekipi odšteje 4 točke.
(2) Za vsako minuto prihoda pred predpisano optimalno časovnico se ekipi NE prištejejo točke.
(3) Ekipa ne sme prekoračiti seštevka dvakratne optimalne časovnice. V primeru prekoračitve
se ekipa diskvalificira.
(4) Predviden čas za naloge je že upoštevan v optimalni časovnici.
(5) Na KT-jih je upoštevan mrtvi čas.

VI. PRITOŽBA
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Reševanje pritožb
34. člen

(1) Ob morebitni nepravilnosti glede točkovanja ali diskvalifikaciji ekipe se lahko ekipa pritoži
pri vodji tekmovanja v roku 15 minut po objavi dokončnih neuradnih rezultatov.
(2) Pritožbo se vloži v pisni obliki. Pritožbo vloži vodja ekipe. V pritožbi se navede ime ekipe,
kraj in čas pritožbe, pritožbeni razlog, predlog pravične rešitve pritožbe in podpis vodje ekipe.
(3) Če gre za nepravilno točkovanje, more ekipa v pritožbi izkazati dejstvo, da se ji bo z njeno
ugoditvijo število točk povečalo.
(4) Pritožba je neveljavna, če:







ni v pisni obliki,
je vložena po roku,
je ne vloži upravičena oseba,
ni vložena pri vodji tekmovanja,
nima potrebnih sestavin,
ekipa v pritožbi ne izkaže, da se ji bo z njeno potrditvijo število točk povečalo.

Veljavnost pritožbe potrdi vodja tekmovanja in o tem obvesti vodjo ekipe. Neveljavnih pritožb
vodja tekmovanja ne rešuje.
(5) Veljavne pritožbe rešuje vodja tekmovanja, tako da pritožbi ugodi, če je pritožba
upravičena, ali ne ugodi, če pritožba ni upravičena. Rešitev pritožbe se zaznamuje na pritožbi.
K rešitvi pritožbe se podpiše vodja tekmovanja. O rešitvi pritožbe se obvesti vodjo ekipe.
(6) Če se pritožbi ugodi, se ekipi prištejejo točke v skladu z rešitvijo pritožbe. Rešitev pritožbe
ne more biti ekipi v škodo.
(7) Zoper odločitev vodja tekmovanja glede pritožbe ni ponovnih pritožb.

VII. DISKVALIFIKACIJA EKIPE

TABORNIKI USTVARJAMO BOLJŠI SVET!
www.rdgo.org

Društvo tabornikov

ROD II. GRUPE
ODREDOV
CELJE
Gledališka 2a, 3000 Celje, Slovenija
GSM: +386 51 318 233; E-mail: mia.zupancic@gmail.com
Davčna št.: 99541009 ; Matična št.: 5252369
TRR: 6100-00003765014
Diskvalifikacija ekipe
35. člen

(1) Ekipa je lahko diskvalificirana, če:







se katerikoli član ekipe ne vede v skladu s taborniškimi zakoni,
goljufa pri reševanju nalog,
katerikoli član ekipe med orientacijskim pohodom uporablja prevozna sredstva,
prekorači seštevek dvakratne optimalne časovnice,
konzumira alkohol ali katere druge prepovedane substance,
huje krši ta pravila ali veljavno zakonodajo.

(2) Vodja tekmovanja mora po uradni dolžnosti pričeti postopek o diskvalifikaciji, ko izve za
diskvalifikacijski razlog ekipe. O diskvalifikaciji ekipe odloča disciplinska komisija, ki jo imenuje
vodja tekmovanja.
(3) Disciplinska komisija mora pred svojo odločitvijo ekipo obvestiti o razlogih za
diskvalifikacijo in ji omogočiti, da poda mnenje o morebitnih razlogih za diskvalifikacijo.
(4) Disciplinska komisija ekipo diskvalificira, če se na podlagi vseh dokazov potrdi resničnost
diskvalifikacijskega razloga pri posamezni ekipi. Če disciplinska komisija ugotovi, da je k
diskvalifikaciji ekipe odločilno prispeval le njen posamezni član, lahko disciplinska komisija
namesto ekipe diskvalificira le njenega posameznega člana. Disciplinska komisija lahko
diskvalificira celoten rod, če sta diskvalificirani dve ali več ekip posameznega rodu.
(5) O diskvalifikaciji se obvesti ekipo, posameznega tekmovalca ali rod, ki je diskvalificiran.
Vodja tekmovanja naznani odločitev disciplinske komisije na razglasitvi rezultatov.
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Spremembe in razlaga teh pravil
36. člen

(1) Za spremembe in razlago teh pravil je pristojen organizacijski odbor tekmovanja, ki mora o
morebitni spremembi pravil ekipe obvestiti pred pričetkom tekmovanja.
(2) V času tekmovanja je za razlago teh pravil pristojen vodja tekmovanja.
(3) Ta pravila pričnejo veljati takoj po njihovem sprejetju na sestanku organizacijskega
odbora šaljivega taborniškega tekmovanja GROF – Grajska orientacijska fešta.
(4) Ob neupoštevanju propozicij lahko organizator tekmovanja izključi tekmovalca. Ta mora
zapustiti kraj dogodka.
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