
POROČILO POT« KOLJA 2019« 

Tekmovanje v planinski orientaciji PD Zabukovica - 1 tekma                           

2019/2020 

 

Tekmovanje se je odvijalo na področju občin Prebold-Žalec (Matke-Pongrac) 21.09.2019. 

Razpis za tekmo je bil razposlan na vsa planinska društva v spodnji Savinjski dolini ter poslan na PZS. 

Na razpis se je prijavilo 30 ekip iz 5 PD in 3 OŠ spodnje Savinjske doline s 122 udeleženci. 

Zbor ekip je bil ob 08.30 v Matkah(ŠD Matke) start prvih ekip je bil ob 09.00 zadnjih pa ob 09.45. uri 

Razglasitev rezultatov in priznanj je bil končan ob 14.00 uri. 

Tekma je bila sestavljena iz 4 težavnostnih kategorij: 

- Proga za kategorijo  A-F 

- Proga za kategorijo  B -E 

- Proga za kategorijo  C 

- Proga za kategorijo  D 

 

Čas za prehod na progah je bil med 70 in 200 minutami odvisno od kategorije. 

Na tekmovanju so se reševale teoretične naloge na startu prav tako vris točk iz danih podatkov 

katere so morale ekipe ( C in D) tudi poiskati na terenu .Vse ekipe so na terenu praktično 

reševale naloge iz poznavanja  zaščitenih rastlin (ROŽE), ekipe  B,C,D in E pa še  vozle. 

Tekmovanje je organiziralo PD Zabukovica prostore za start in zbor ekip  je odstopilo ŠD Matke, 

cilj je bil pri turistični kmetiji Kotar katera nam je tudi pripravila toplo malico in čaj . 

 

Organizacijski odbor je bil sestavljen iz : 

 

ŠTART-CILJ : Andreja Borštner ,Nadja Gothe ,Mirica Grobelnik, Žiga Pepel in Irena Pepevnik 

TEORIJA  Daniel Pader ,Volodja Gothe 

ROŽE   Vanja Volk 

TRASIRANJE  Daniel Pader ,Volodja Gothe 

POKALI in NADZOR Milan Polavder 

KONTROLA VOZLI  B,C,D,E Nataša Naraks/Koprivc, Franci Naraks 

KONTROLA ROŽE  Neža Cestnik, Jurij Reberšek , Cveto Jančič (B,C,D,E) Daniel Pader (A,F) 

DOKUMENTACIJA ,KARTE,RISARSKE NALOGE,OBVEŠČANJE Volodja Gothe 

DIPLOME in RAZGLASITEV rezultatov Cveto Jančič 

FOTOGRAF Martin Škoberne 

NOVI PRAVILNIK in PROGRAM  Matjaž Žohar 

 

PD Zabukovica  

Vodja tekme  Volodja Gothe 

 

Priloga: 

-Rezultati tekme (s poimenskim  seznamom ekip) 

-Rezultati lige po kategorijah po 1 tekmi 

 

  


