
 
 
 
 
 

RAZPIS AKCIJE URBANI IZZIV 
 
 

Organizator 
 

 

Organizator akcije je Mestna zveza tabornikov Ljubljana. 
 
 

Datum in kraj akcije 
 
 

Akcija Urbani izziv bo potekala v nedeljo, 24.4.2016, od 8. do 17. ure na območju centra 
Ljubljane.   Zaradi zgodnjega začetka akcije lahko tekmovalne ekipe prispejo v Ljubljano že 
prejšni večer in prespijo v urejenih prostorih (več v nadaljevanju). 

 
 

Urnik akcije 
 
 

Pričetek akcije bo v nedeljo, 24.4., ob 8. uri zjutraj, zaključek za vse tekmovalne ekipe pa bo 
najkasneje ob 17. uri. Tekmovalne ekipe in posamezniki, ki bodo zaradi ostalih taborniških 
dogodkov v Ljubljani že dan prej (sobota, 23.4.), bodo lahko vnaprej najavile nočitev, ki bo 
urejena s strani organizatorja akcije. 

 
 

Dostop na kraj akcije 
 

 

Zbirno mesto za tekmovalne ekipe bo Osnovna šola Poljane v Ljubljani, kjer bodo lahko 
tekmovalci tudi pustili opremo. Ljubljana je letos Zelena prestolnica Evrope, katere prizadevanju 
se pridružuje tudi naš dogodek. Dostop do zbirnega mesta bo tako mogoč le peš, s kolesom ali 
z mestnim avtobusom, ki bo v soboto in nedeljo za tabornike brezplačen. 

 

prihod v Ljubljano z javnim prevozom: z vlakom ali avtobusom do glavne postaje v 
Ljubljani, od tam pa peš ali z mestnim avtobusom do zbirnega mesta (šole). Oddaljenost: 2 
km. 

 

prihod v Ljubljano z lastnim prevozom: avtomobile je mogoče pustiti na brezplačnih 
parkiriščih  Ježica ,  Dolgi most in  Barje, od koder se lahko brezplačno odpeljete z 
mestnim avtobusom do zbirnega mesta (šole). Na parkirišču Barje je na voljo tudi najem 
mestnih koles Bicikelj. Oddaljenost: Ježica 6 km, Dolgi most 5 km, Barje 3 km. 

 
 

Namestitev in prehrana 
 
 

Prenočevanje iz sobote na nedeljo bo mogoče v prostorih šole, zato si morajo ekipe/udeleženci 
zagotoviti lastno opremo za spanje - spalne vreče, ležišča in ostalo opremo, ki bo opisana v 
veljavnih pravilih akcije. 

https://www.google.si/maps/place/46%C2%B005%2754.2%22N%2B14%C2%B030%2750.3%22E/%4046.0984077%2C14.5117943%2C641m/data%3D!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0%3A0x0
https://www.google.si/maps/place/46%C2%B002%2712.6%22N%2B14%C2%B027%2750.1%22E/%4046.0368259%2C14.4627864%2C333m/data%3D!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0%3A0x0?hl=sl
https://www.google.si/maps/place/46%C2%B001%2739.2%22N%2B14%C2%B029%2759.3%22E/%4046.0275599%2C14.4986714%2C332m/data%3D!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0%3A0x0?hl=sl


 
 

Za prehrano v soboto zvečer in nedeljo zjutraj poskrbijo udeleženci sami, kosilo v nedeljo pa bo 
urejeno s strani organizatorja. 

 
 

Udeleženci in udeleženke 
 
 

Akcije Urbani izziv se lahko udeležijo tekmovalne ekipe z najmanj tremi in največ petimi 
tekmovalci obeh spolov, pri čemer manjše ekipe niso deležne nobenih olajšav pri točkovanju. 
Akcije se lahko udeležijo tekmovalci, ki imajo na dan akcije dopolnjenih 15 let. Mladoletni 
tekmovalci morajo ob prijavi ekipe predložiti tudi potrdilo za mladoletne osebe, ki bo objavljeno 
skupaj s pravili akcije. Vse tekmovalne ekipe se akcije udeležijo v isti kategoriji, zato so v ekipi 
lahko tudi GG, PP, RR in grče skupaj. 

 
 

Program akcije Urbani izziv 
 

 

Urbani izziv je tekmovalno-razvedrilni dogodek, ki ga sestavlja skupno 25 točk s posebnimi 
miselnimi in gibalnimi nalogami, spretnostmi in zahtevami. Tematska obarvanost akcije je 
Zelena prestolnica Evrope, v skladu s katero se tudi vsi udeleženci ravnajo. 

 
 

Naloge in zahteve 
 
 

Z nalogami in zahtevami na Urbanem izzivu se glede na specifičnost točke spopadajo tako ekipe 
skupinsko kot tudi po en ali več posameznikov individualno. Naloge in zahteve so vezane na 
spretnosti na tleh, v zraku, na vodi ter različnih orodjih in napravah. 

 
 

 

Spremljevalni program v okviru 20-letnice Mestne zveze tabornikov 
Ljubljana 

 
 

V soboto, dan pred Urbanim izzivom, bo v sklopu praznovanja 20. obletnice MZT Ljubljana 
organiziran jubilejni 20. Taborniški feštival v parku Tivoli, zvečer pa bo za vse tabornike in 
ostale             obiskovalce             pripravljen             koncert             v             Križankah. 
Na  dan  Urbanega  izziva  bo  kot  spremljevalni  dogodek  tudi  Geocaching  srečanje,  ki  bo 
namenjen                         ljubiteljem                         iskanja                         geozakladkov. 

 
 

 

Pravila akcije 
 
 

Pravila akcije bodo razpisana na strani  www.mzt.org najkasneje 7.3.2016. Vsaka tekmovalna 
ekipa se s prijavo na akcijo strinja s pravili akcije in se zavezuje, da jih bo v celoti spoštovala. 

http://www.mzt.org/


 
 

Pogoji za udeležbo 
 
 

Udeleženci morajo obvezno imeti simbol pripadnosti svoji organizaciji. Taborniki in katoliški 
skavti rutico, pripadniki ostalih služb in organizacij pa kakršnokoli drugo oznako pripadnosti 
(majica z znakom, našitek, delovna uniforma, kapa idr.). Vsak udeleženec akcije mora s seboj 
prinesti tudi potrjeno kartico zdravstvenega zavarovanja. 

 
 

Štartnina 
 
 

Štartnina znaša 10 EUR na tekmovalno ekipo, ne glede na število in starost tekmovalcev. V 

štartnino so vključeni stroški prehrane za udeležence (kosilo) in prijava na akcijo. 
 
 

Prijave 
 
 

Število ekip je omejeno, zato šteje datum in ura prijave. Ekipe se lahko prijavijo preko spletne 
prijavnice, ki bo objavljena na www.mzt.org od vključno 7.3.2016 dalje do zaprtja prijav 

10.4.2016 ob 23.59. 
 

 
 

Za  podrobnosti  in  pomoč  glede  prijav  se  lahko  obrnete  na  e-naslov  organizatorjev: 
izziv@mzt.org ali nas pokličete na 040 337 589. 

 

Prijave so možne do 10.4.2016. Prijava je veljavna, ko ekipa odda elektronsko prijavnico in 

plača štartnino. 
 

Odjave so možne do vključno 10. 4. 2016 (s povračilom 100% štartnine) 
 

V primeru odjave po 10.4.2016 štartnine ne vračamo. Vse odjave sporočite na elektronski 

naslov izziv@mzt.org. 
 
 

Vabilo kontrolorjem 
 
 

Poleg razpisa pošiljamo še vabilo k sodelovanju pri izvedbi akcije za vse starejše GG-je (+14 
let), PP-je, RR-je in grče, ki bi radi sodelovali tudi kot kontrolorji. Vsi, ki se imate namen 
Urbanega izziva udeležiti kot tekmovalci, imate možnost, da nam po povratku s proge priskočite 
na pomoč na kateri od tekmovalnih točk. 

 
 

Dodatne informacije 
 
 

Z vprašanji se lahko obrnete na mail izziv@mzt.org ali na tel. št.: 040 337 589 (Andrej Lenič) 
 
 
 

 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe razpisnih pogojev. 

http://www.mzt.org/
mailto:izziv@mzt.org
mailto:izziv@mzt.org
mailto:izziv@mzt.org

