
BILTEN
Kohišče – 20. maj 2018

Dobrodošli na posestvu Kohišče.

Priporočamo,  da  parkirate  avtomobile  na  parkiriščih  blizu  športnega  igrišča  v  Vižovljah.
(https://goo.gl/maps/xjempXPuUaT2).

Od  parkirišča  do  tekmovalnega  zbirališča  je  20  minut  hoje  po  beli,  označeni  cesti,  zaprti
občemu prometu. 

Karta  (status  april  2016)  ima merilo  1:10.000  za  kategorije  RDEČA in  ČRNA,  za  kategorije
RUMENA in BELA pa 1:5.000.

Prosti štart bo možen med 13:00 in 14:15. Štart in cilj sta v bližini zbirališča. 

Sistem potrjevanja je ročni s kartončkom.

Opis mikrolokacij je natisnjen na karti. Za BELO kategorijo, mikrolokacije so tekstovno opisane
dvojezično.

Trikotnik na karti označuje štart/podajanje kart. Samo za BELO kategorijo bo prvi del proge
označen s trakovi.

https://goo.gl/maps/xjempXPuUaT2


Živali na paši so morda ustvarile nove steze, ki niso označene na karti. Na karti niso narisani vsi
električni pastirji. Električni pastirji bodo na dan tekme ugasnjeni in bo dovoljeno jih prečkati,
priporočamo vseeno pozor, da se jih ne poškoduje. Vsi prehodi s kljukami morajo biti zaprti po
prehodu.

Simbol   na  karti  označuje  naravno  jamo.  Simbol   označuje  podrtijo  ali  utrdbo  prve

svetovne vojne.

Na  tekmovalnem  terenu  je  mnogo  jam.  KONTROLNE  TOČKE  NISO  NIKOLI  POSTAVLJENE  V
JAMAH.  VSTOP V JAME JE PREPOVEDAN. Bodo možni vodeni obiski po nekaterih jamah, za
dodatne informacije obiščite spletno stran »Eno-gastronomski pohod Kohišče 2018«. 

Prosimo da pazite ob prečkanju kraških zidkov, ograj in da ne motite živali na paši.

Zagrajene  površine  z  živalmi  so  označene  na  karti  z  škrlatnimi  poševnimi  črtami:  vstop  je
prepovedan.

Maksimalni čas: 1 ura 30 minut.

Iz varnostnih razlogov, vsi tekmovalci se morajo javiti na cilju, tudi v primeru odstopa. 

Na koncu tekme, okoli 16. ure, bomo nagradili prve tri tekmovalce iz vsake kategorije.

Eno-gastronomski trg odpre ob 11. uri. Ob vpisu bo podeljen bon za testenine, kruh in pijačo, ki
bo lahko unovčen kadarkoli v teku dneva.

Orienteering Trieste A.S.D. ni odgovorno za morebitno škodo osebam ali rečem pred, med in
po tekmi.

Z vpisom tekmovalec implicitno potrjuje, da je v primernem zdravstvenem stanju za športno
tekmovanje. Potrebno je zdravniško spričevalo za športne aktivnosti. 

Tekmovalci  tekmujejo  pod  lastno  odgovornostjo.  Organizator  ni  odgovoren  za  morebitne
nesreče. 

Lepo se imejte!

Dodatne turistične informacije o tekmovalnem terenu: http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-
Aperto-Del-Monte-Ermada-Percorso-Prima-Guerra-Mondiale

http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-Aperto-Del-Monte-Ermada-Percorso-Prima-Guerra-Mondiale
http://www.itinerarigrandeguerra.it/Museo-All-Aperto-Del-Monte-Ermada-Percorso-Prima-Guerra-Mondiale

