DODATNE INFORMACIJE ZA VODJE EKIP
ROT 2022
Pozdravljeni!
ROT 2022 se že hitro približuje, zato vam pošiljamo še nekaj koristnih informacij, ki si jih
zelo dobro preberite.

LOKACIJA
Republiško orientacijsko tekmovanje bo potekalo v Šoštanju od petka, 23. 9. 2022, do
nedelje, 25. 9. 2022. Tekmovanje se bo začelo in končalo pri Osnovni šoli Karla Destovnika
Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7. Zemljevid

Možnosti parkiranja bo pri osnovni šoli, kjer je na voljo dovolj parkirnih mest.
Zemljevid parkirišča

COVID-19
Tekmovanje bo potekalo v skladu s priporočili za preprečevanje in zajezitev okužb z
virusom SARS-CoV-2, ki bodo veljala na dan tekmovanja.
V primeru spremenjenih pogojev zaradi epidemije bomo upoštevali vsa priporočila NIJZ,
vse tekmovalce pa pozivamo, da na tekmovanje pridejo zdravi in brez znakov okužb.

PRIJAVA EKIP IN IZJAVE
Prijave ekip potekajo med 16:00 in 17:45 in so obvezne za VSE tekmovalce. V primeru, da
boste prijave zamudili, nas prosim obvestite na rot@taborniki.si ali na telefonsko številko
031 459 987 (Monika Videmšek, tajnica tekmovanja).
Ob prijavi mora vsak tekmovalec predložiti:

●

osebni dokument

●

taborniško izkaznico (za vsako manjkajočo ali neveljavno izkaznico se ekipi odbije 10
točk)

●

zdravstveno izkaznico (brez zdravstvene izkaznice udeležba na tekmovanju
ni mogoča)

●

podpisano in izpolnjeno izjavo

Kavcija za izposojen čip znaša 40 EUR in jo ekipa dobi povrnjeno ob prihodu na cilj. Ekipe
prosimo, naj prinesejo točen znesek, saj na prijavah ne bomo vračali razlike. Ekipe, ki imajo
svoj čip, ga oddajo ob prijavi v petek.
Prijavam bo ob 18:00 sledil zbor. Podrobnejši urnik pa najdete v spletni aplikaciji ROT-a, o
kateri več izveste v nadaljevanju.

PROSTOR ZA SPANJE
Prvo noč bo možno spati v notranjih prostorih, v učilnicah osnovne šole. V petek spanje na
prostem ne bo mogoče. Uporaba copat je obvezna, vstop v šolo z obutvijo ne bo možen.

PREHRANA
Organizatorji bomo zagotovili:
●

večerjo v petek,

●

zajtrk v soboto,

●

sestavine za golaž ali zelenjavno mineštro v soboto,

●

zajtrk v nedeljo in

●

kosilo v nedeljo.

Ostale obroke si ekipe zagotovite same.
Za golaž in zelenjavno mineštro na bivaku ter kosilo v nedeljo boste potrebovali svoje
menažke. V petek za večerjo menažke ne potrebujete, saj bo obrok postrežen v šolski
jedilnici. Ob zajtrku bo za vse tekmovalce na voljo tudi kava in čaj.

OPREMA
Priporočamo, da imate s seboj:
●

dobre pohodne čevlje za na progo,

●

copate za notranje prostore,

●

menažko

●

podlago za izdelavo skic

●

dva pametna telefona na ekipo (priporočamo tudi powerbank).

Za vse tekmovalce je obvezna tudi izpolnjena in podpisana izjava.
Na tekmovanju se nujno držite danega urnika, zamudniki nalog NE bodo mogli opravljati.
Urnik tekmovanja boste našli v spletni aplikaciji (glejte spodaj).

SPLETNA APLIKACIJA
Za namene ROT-a smo vzpostavili spletno aplikacijo, za lažje vnašanje in beleženje
rezultatov, ki bo na voljo tudi vam skozi celotno tekmovanje. Znotraj aplikacije vas bomo
sproti obveščali o rezultatih, informacijah in urniku tekmovanja.
Na dan začetka tekmovanja bodo v aplikaciji objavljena tudi navodila za sestanek vodij ekip.
Vodje prosimo, da informacije pregledajo. Na sestanku bomo odgovarjali na odprta
vprašanja. V aplikaciji si lahko že ogledate seznam ekip po kategorijah, urnik tekmovanja in
prva obvestila.

NAGRADNI IZZIVI
Na letošnjem ZLET-u je potekalo tekmovanje v zbiranju ROT brošk. Vsi, ki ste sodelovali pri
tem, prinesite svoj “ulov” v petek, na prijavo ekip. Zmagovalca čaka praktična nagrada.
Do 23. 9. 2022 poteka tudi hribovski ROT X izziv, kjer se z osvajanju slovenskih vrhov
pripravljate na tekmovanje, hkrati pa sodelujete tudi v nagradnem izzivu. Več informacij
najdete tukaj.

Prosimo, da si preberete še nekaj informacij glede nekaterih posameznih nalog:
●

Letošnja naloga organizatorja je LOKOSTRELSTVO. Vsaka ekipa ima na voljo 15
strelov brez poskusnega strela. Vsak izmed tekmovalcev sproži tri strele, razen v
ekipah z manj kot 5 tekmovalci, kjer izberete strelca, ki bo strele izvedel za
manjkajoče člane. Strelja se na razdalji 10 m.

●

Organizator je za “pionirski objekt” izbral disciplino hoja z A-jem.

●

Eden izmed KT-jev bo na vodni površini, do katerega boste prišli s čolnom.

●

Začimbe za golaž in zelenjavno mineštro vam bodo zagotovljene na bivak prostoru.

Organizacija ROT 2022 poteka pod sloganom BREZ ODPADKOV, zato apeliramo tudi na
tekmovalce, da v čim večjem duhu to upoštevate, da bomo tekom ROT-a proizvedli čim manj
odpadkov.
Na vsa vprašanja smo vam na voljo na elektronski pošti rot@taborniki.si ter na telefonski
številki 031 459 987 (Monika Videmšek).
Se vidimo v Šoštanju!
Lep pozdrav,
Monika Videmšek, tajnica tekmovanja ROT 2022

