
1. preizkušnja SOM cup 

Kategorije MTBO
Tekmovalne kategorije: M/W17, M/W20, M/

WA, M/W40, M/W55.
Netekmovalne kategorije: M/W14, začetniška 

kratka (Direct corto) in začetniška dolga 
(Direct lungo).

Kategorije SOM cup

Dolga, srednja, kratka OT.

Kategorije DualO

Za DualO so možne naslednje 
kombinacije:

M/WA MTBO+dolga OT, začetniška 
dolga MTBO+srednja OT, M/W14 
MTBO in začetniška kratka MTBO
+kratka OT.

Deželno prvenstvo MTBO

v 
Doberdobu

29.
marca
2015

Semiperdo orienteering Maniago prireja v 
nedeljo, 29. marca 2015 v Doberdobu 
dvojno tekmo, deželno prvenstvo v 
orientaciji z gorskimi kolesi in prvo 

preizkušnjo društvenega pokala SOM cup v 

orientacijskem teku.
Tekmovalec se lahko udeleži ene same 
tekme, se pravi deželnega prvenstva v 
orientaciji z gorskimi kolesi ali tekme v 
orientacijskem teku, ali obeh (DualO).

Program
9.00 Zbor tekmovalcev
10.00 Prvi start deželnega prvenstva MTBO in DualO
10.30 Prvi start SOM cup
14.00 Razglasitev rezultatov



Startnina
• MTBO: €7 (za mlajše od 17 let €5);
• OT: €5;
• DualO: €10.

Prijave
Do torka, 24. marca 2015 spletna 
prijava za člane FISO, ostali na naslov 
info@semiperdo.it.

Organizacijski odbor
Vodja tekmovanja: Nardi Mauro
Tajništvo: De Masellis Giovanna
Sport-ident: Mattioni Flavio
Traser: Hechich Marirosa
Odgovorna za start: Kuzmin Anka
Odgovorna za cilj: Zambiasi Clizia
Odgovorni za menjalni prostor: Colombo 
Cristiano

Podelitev nagrad
Podelitev nagrad bo ob zaključku tekmovanja. Nagrade prejmejo prvi trije uvrščeni v vsaki 
kategoriji in vsi otroci.

Pravilnik 
Tekma za prijavljene v posamično tekmo MTBO ali OT je klasična. DualO predvideva najprej 
del tekme z gorskimi kolesi, prehod skozi menjalni prostor in nadaljevanje dela v OT.
Karte za oba dela so pripravljene po standardih za posamično disciplino.
Tekmovalci, prijavljeni v DualO (tekmovalne kategorije), tekmujejo tudi za deželno prvenstvo 
MTBO.
Tekmovalci, ki nimajo svojega nosilca za karto, si ga lahko izposodijo pri organizatorju.
Merjenje časa s sistemom Sport-ident. Izposoja Si-card €1,50.

Informacije na spletnih straneh www.dual-o.it in www.semiperdo.it.

Organizator se zahvaljuje društvu CAI XXX ottobre za karti in društvu Gorizia Triathlon za 
material in upravljanje menjalnega prostora.

Vabljeni!!

http://www.dual-o.it
http://www.semiperdo.it

