PRAVILA TEKMOVALNEGA DOGODKA URBANI IZZIV
I. Splošna določila
1. člen
Urbani izziv je športno- pustolovski tekmovalni dogodek, ki ga ob 20. obletnici ustanovitve organizira Mestna zveza
tabornikov Ljubljana v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, Zeleno prestolnico Evrope 2016.
Dogodek bo potekal v nedeljo 24.4. od 8. do 17. ure.
2. člen
Pravila dogodka Urbani izziv obsegajo splošna določila glede dogodka, pogoje za udeležbo, zahtevano opremo
tekmovalcev, predstavitev nalog ter podrobnosti glede točkovanja, pritožb in razglasitve zmagovalcev.
3. člen
Tekmuje se v eni kategoriji, v katero spadajo tekmovalci od dopolnjenega 15. leta dalje, pri čemer so mladoletni
tekmovalci dolžni predložiti potrdilo o strinjanju skrbnikov z udeležbo na dogodku.
4. člen
Starost tekmovalcev se izračuna na dan udeležbe na dogodku. Kot potrdilo o starosti velja osebni dokument s sliko ali
članska izkaznica ZTS za tekoče leto – skupaj z zdravstveno izkaznico.
5. člen
Tekmovalne ekipe so lahko sestavljene iz enega ali obeh spolov.
6. člen
Ekipe štejejo najmanj tri (3) in največ pet (5) članov.
7. člen
Tekmuje se z uporabo topografskih kart različnih vrst in meril, posamičnimi izseki iz njih ter dodatnimi ustnimi navodili
kontrolorjev, smerokazi in napotki.
8. člen
Tekmovalci v času dogodka nosijo oznako pripadnosti svoji organizaciji.
9. člen
Vsi tekmovalci tekmujejo na lastno odgovornost.
10. člen
Organizator lahko zaradi tehtnega razloga dogodek odpove ali prestavi.

II. Pogoji tekmovanja
11. člen
Rod, steg, organizacija ali služba mora svoje tekmovalne ekipe prijaviti v roku, ki ga je določil organizator. Prijave
potekajo preko spleta. Prijavnico najdete na uradni spletni strani organizatorja tekmovalnega dogodka (www.mzt.org).
Vsi, ki bi radi koristili nočitev iz sobote na nedeljo, to označite v prijavi. Brez plačila prijava ni veljavna. Izpolnjeno
obvezo o vedenju članov ekipe v skladu s taborniškimi zakoni ter splošnim prizadevanjem Zelene prestolnice Evrope, ki
mora vsebovati rodov žig in podpis načelnika ali steršine, skenirajte in pošljite na email izziv@mzt.org ali oddajte na
prijavah na dan dogodka. Člani netaborniških društev in organizacij prav tako potrebujejo izpolnjeno obvezo, ki jo
podpiše vodja društva, organizacije ali službe.

12. člen
Rod, steg, organizacija ali služba mora nakazati štartnino na transakcijski račun organizatorja dogodka do določenega
roka. Štartnine v gotovini na dan dogodka ne sprejemamo.
13. člen
Vodja ekipe pri prijavi na samem tekmovanju predloži zdravstvene izkaznice članov ekipe, obvezo o vedenju ter
potrdila za mladoletne tekmovalce.
14. člen
Štartne številke bodo določene z žrebom, ki bo objavljen na spletni strani MZT v sredo 20.4.2016 ob 21 uri.

III. Oprema
15. člen
Vsak tekmovalec mora s seboj nujno imeti:








taborniško rutico ali oznako pripadnosti svoji organizaciji (majica, uniforma, našitek,...),
primerno športno obleko in obutev,
rezervno preobleko in obutev,
polivinilno vrečko za umazana in mokra oblačila,
zdravstveno in osebno izkaznico ali potni list,
vsaj en tekmovalec v ekipi naj ima delujoč mobilni telefon-

Tekmovalci, ki bodo na Urbani izziv prispeli že v soboto, potrebujejo tudi:





spalno vrečo,
spalno podlago (armafleks, blazina,...),
copate.

IV. Zahteve in naloge
ORIENTACIJSKO-TEKMOVALNI POHOD MED TOČKAMI Z NALOGAMI
16. člen
Tekmovalni dogodek je sestavljen izključno iz orientacijsko-tekmovalnega pohoda. Pisnih nalog na dogodku ni.
17. člen
Časovnica bo objavljena na dan tekmovanja.
18. člen
Točke z nalogami so "žive" ali "mrtve". Živo točko označuje tristrana prizma v belo-oranžni barvi ali znak dogodka, ki
bo predstavljen pred odhodom na progo. Prihod na živo točko overi prisotni kontrolor.
Mrtvo točko označuje tristrana prizma v belo-oranžni barvi ali znak dogodka. Prihod na mrtvo točko se potrdi s
perforiranjem štartnega lista, vpisom časa prihoda na evidenčni list, sporočilom ključne besede preko SMS na
štartno/ciljno številko ali kakršnimkoli drugim načinom potrditve prihoda, ki je viden iz naloge na točki.
19. člen
Tekmovalna ekipa mora celo progo prehoditi skupaj.
Tekmovalna ekipa konča orientacijsko-tekmovalni pohod, ko prispejo na cilj vsi člani ekipe ter odda štartni list.

ZAHTEVE IN NALOGE NA TOČKAH
20. člen
Urbani izziv sestavlja 25 točk z zahtevami in nalogami v štirih sklopih; taborniško-spretnostne, športno-spretnostne,
tematsko-spretnostne in terensko-spretnostne.
21. člen
Taborniško-spretnostne zahteve in naloge se nahajajo na točkah, ki jih kot pripravljalci in kontrolorji izvajajo večinoma
taborniki. Pri teh je potrebno poznavanje nekaterih osnovnih taborniških veščin in znanj.
Športno-spretnostne zahteve in naloge se nahajajo na točkah, ki jih kot pripravljalci in kontrolorji izvajajo večinoma
predstavniki športnih društev, klubov, organizacij in podjetij. Pri teh je potrebna športna spretnost, minimalna
psihofizična pripravljenost in upoštevanje podanih pravil.
Tematsko- spretnostne zahteve in naloge se nahajajo na točkah, ki jih kot pripravljalci in kontrolorji izvajajo večinoma
predstavniki javnih podjetij, občinskih služb in organizacij znotraj Mestne občine Ljubljana. Pri teh je potrebno
osnovno (s)poznavanje dela in nalog komunalnih dejavnosti, javnega prevoza ter občinskih služb.
Terensko-spretnostne zahteve in naloge se nahajajo na točkah, ki jih kot pripravljalci in kontrolorji izvajajo večinoma
predstavniki služb iz sistema varnosti in reda, zaščite, reševanja in obrambe. Pri teh bo potrebno osnovno
(s)poznavanje dela in nalog policije, gasilcev, vojske, reševalcev in drugih.
22. člen
Čas prehajanja med točkami se ne šteje kot tekmovalni čas, z izjemo odseka »hitrostne etape«, kjer je med dvema ali
več točkami razdaljo potrebno opraviti v najkrajšem možnem času. Dolžina hitrostne etape je največ 1 km. Šteje čas od
odhoda ekipe s točke začetka merjenja hitrostne etape do prihoda na točko zaključka merjenja hitrostne etape.
Hitrostno etapo se lahko glede na navodila na točki opravlja tudi po vodi, zraku ali orodju.
23. člen
Dodatne naloge tekmovalni ekipi prinesejo dodatne točke. Gre za miselno, spretnostno ali talentno nalogo, ki jo
tekmovalna ekipa prejme ob startu ali na kateri od točk.
24. člen
Motilci ekip so mlajši taborniki, ki skriti na progi prežijo na tekmovalce in jih z različnimi načini poskušajo zamotiti.
Iznajdljivo izogibanje motilcem lahko prinese ekipi dodatne točke, nešportno ali netaborniško vedenje do njih pa lahko
ekipi točke odvzame (kazenske točke).

V. Točkovanje
25. člen
Za vsako najdeno točko ekipa prejme 50 točk.
26. člen
Čas prehoda celotne proge (časovnica) je omejen.
27. člen
Za vsako opravljeno zahtevo ali nalogo tekmovalna ekipa prejme določeno število točk, ki se, glede na zahtevnost ali
specifiko točke, oceni. Največje možno število točk za posamezno zahtevo ali nalogo je navedeno na točki in startnem
listu.

28. člen
Pri točkah, kjer tekmujejo vsi člani tekmovalne ekipe, lahko vsak član ekipe prinese v skupni seštevek ekipe sorazmerni
delež opravljene zahteve ali naloge, izražen v točkah po članu. Pri ekipah, ki so sestavljene iz treh ali štirih
tekmovalcev, se točke pretvorijo v odstotne točke.
Pri točkah, kjer je zahteva, da tekmuje le po eden član ekipe, se njegovo spretnost oceni.
29. člen
Pri točkah, kjer je zahteva ali naloga merjena v času, se čas pretvori v odstotne točke.

VI. Diskvalifikacije
30. člen
Med orientacijsko-tekmovalnim pohodom tekmovalna ekipa ne sme uporabljati prevoznih sredstev, če to ni zahteva
na kateri izmed točk. Tekmovalna ekipa, ki časovnico prekorači za več kot je določeno, je diskvalificirana. Tekmovalna
ekipa je lahko diskvalificirana zaradi kršenja propozicij, netaborniškega/nešportnega vedenja ali kršenja cestno
prometnih predpisov. Če se katerikoli član ekipe ne vede v skladu z obvezo, so lahko diskvalificirane vse ekipe ali
osebe, ki jih veže obveza.

VII. Pritožbe
31. člen
Ob morebitni nepravilnosti rezultatov se ekipa lahko pritoži najkasneje eno uro pred uradno razglasitvijo rezultatov.
Organizator mora na pritožbo odgovoriti pred razglasitvijo rezultatov.

VIII. Razglasitev rezultatov
32. člen
Razglasitev rezultatov bo na cilju ob uri objavljeni na spletni strani MZT.
33. člen
Prvouvrščene ekipe prejmejo praktične nagrade ter diplomo.

IX. Končne določbe
34. člen
Organizator dogodka si pridržuje pravico do sprememb in tolmačenja propozicij. Propozicije je organizacijski odbor
dogodka sprejel 1.3.2016.

Dodatne informacije na izziv@mzt.org ali na 040 337 589 (Andrej Lenič)

