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RAZPIS ZA UDELEŽBO NA AKCIJI RODU MOČVIRSKI TULIPANI 

NOČNO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE 2023 

 

1. OSNOVNI PODATKI 

KAJ: Nočno orientacijsko tekmovanje – NOT 

KJE: okolica Ljubljane 

Točno lokacijo razkrijemo en mesec pred tekmovanjem. 

KDAJ: 25. – 26. 3. 2023 

Ekipe morajo biti na kraju tekmovanja v soboto, 25. 3. 2023, do 16.30 ure, kjer potrdijo prijavo, temu 

pa sledi zbor ob 17.00.  

Solo tekmovalci lahko pridejo na kraj tekmovanja kadarkoli pred svojim štartom, uro katerega bodo do 

23. 3. 2023 prejeli na elektronski naslov.  

2. KATEGORIJE 

Tekmuje se v sedmih kategorijah: 

● NOT afraid (od 15 do 16 let) 

● popotniki (od 16 do 20 let) 

● popotnice (od 16 do 20 let) 

● grče (21 in več let) 

● grčice (21 in več let) 

● korenine (v povprečju 30 let ali več) 

● solo (posamezni tekmovalci od 16 let dalje) 

Če ima ekipa več kot polovico članov ženskega spola, lahko tekmuje v ženski kategoriji. 

Starost tekmovalcev se računa po koledarskem letu. 

Udeleženci, rojeni leta 2007, se lahko odločajo med kategorijo ''Not afraid'' in kategorijo 

''Popotniki/Popotnice''. 

V ekipi lahko en član odstopa od predpisane starosti, vendar samo za eno leto. Tudi če ekipa po starosti 

spada v kategorijo korenine, lahko tekmuje v kategoriji grče ali grčice.  

Prosimo, da se starostnih omejitev držite. Starost udeležencev bomo tudi preverjali, zato potrebujete 

s seboj osebni dokument s sliko (osebno izkaznico, vozniško dovoljenje ali potni list). 

3. PRAVILA TEKMOVANJA  

Najdete jih na spletni strani. Bodite pozorni na prenovljen pravilnik in točkovanje.  

http://not.mocvirc.si/pravila-tekmovanja/
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4. PRIJAVE 

Prijave potekajo preko spletnega obrazca, ki je dostopen na tej povezavi. 

Prijava ekipe je veljavna s plačano štartnino in zagotovilom načelnika oziroma starešine rodu, da se 

bodo njihove ekipe vedle v skladu s taborniškimi zakoni. Zagotovilo načelnika oziroma starešine 

morate, v pisni obliki, predložiti na dan tekmovanja ali poslati po elektronski pošti na 

neja.tavcar@gmail.com.  

Za vse udeležence tekmovanja je obvezna tudi izpolnjena Izjava za tekmovalce. 

Obrazca za predpisani izjavi najdete na spletni strani.  

Število prijavljenih ekip ni omejeno. 

5. ŠTARTNINA  

Štartnina, plačana do četrtka, 9. 3. 2023, znaša 55 EUR (+2 EUR v primeru izposoje čipa) na ekipo, 

oziroma 5 EUR (+2 EUR v primeru izposoje čipa) za solo kategorijo. Po tem datumu štartnina na ekipo 

znaša 65 EUR (+2 EUR v primeru izposoje čipa) in 10 EUR (+2 EUR v primeru izposoje čipa) za solo 

kategorijo. V ceno štartnine je vključen en topel obrok. Zaključek prijav je v četrtek, 16. 3. 2023. 

Organizator lahko zaradi objektivnih razlogov prestavi rok prijav. O morebitni spremembi vas bomo 

obvestili na NOT-ovi spletni strani. 

Štartnino nakažete na: 

Društvo tabornikov rod Močvirski tulipani 

Tržaška 74 

1000 Ljubljana 

Številka transakcijskega računa: 02083-0018701966 

Sklic: 0015-2023 

6.  SPORTIDENT 

Čipe si lahko izposodite ob prijavi ali pa uporabljate lasten čip. Svojo izbiro navedite v prijavnici. Za 

izposojeni čip ob plačilu štartnine plačate dodatna 2 EUR. Ob izgubi čipa ekipa organizatorju poravna 

odškodnino 25 EUR. 

7.  POGOJI ODJAVE 

● Odjave do 16. 3. 2023 so možne brez stroškov in z vračilom celotnega vplačila. 

● Pri odjavah med 17. 3. in 20. 3. 2023 obračunamo 15 % vplačila za že nastale stroške, so pa 

brez odbitka možne zamenjave prijavljenih ekip z novimi. 

● Pri odjavah po 20. 3. 2023 so možne samo zamenjave; v primeru, da zamenjave do začetka 

tekmovanja ne bo možno najti, vplačil ne bomo vračali. 

https://forms.gle/XjMDaC8G3D8yqSPd8
mailto:neja.tavcar@gmail.com
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● Odjave so možne le preko sporočila na neja.tavcar@gmail.com ob upoštevanju ostalih pogojev 

iz predhodnih alinej.  

● V primeru odjave zaradi zdravstvenih razlogov se lahko ob ustreznem zdravniškem opravičilu 

povrne celotna štartnina.  

8. DODATNE INFORMACIJE 

Informacije o NOTu bodo na voljo na spletni strani, Facebooku in Instagramu. Za dodatna vprašanja 

lahko pišete vodji tekmovanja Neji Tavčar na e-poštni naslov: neja.tavcar@gmail.com. 

  

 

Sprejeto na seji RU RMT dne 3. 1. 2023 

 
Neja Tavčar                                                                                                    Urban Lečnik Spaić 
Vodja tekmovanja                                                                                           Načelnik DT rod Močvirski tulipani 
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