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POROČILO O TEKMI
Tekmovanje v planinski orientaciji PONIKVA 2010
Savinjska orientacijska liga 2010/11 – druga tekma

Tekmovanje se je odvijalo na področju Ponikve pri Žalcu, dne 13.11.2010.
Razpis tekmovanja je bil razposlan na vsa planinska društva v Spodnji Savinjski dolini.
Prijavilo se je 40 ekip iz šestih planinskih društev, na sami tekmi je nastopilo 35 ekip s skupno
152 tekmovalci iz šestih planinskih društev (PD Dobrovlje Braslovče, PD Zabukovica, PD
Polzela, PD Vransko, PD Šempeter v Savinjski dolini in PD Žalec).
Zbor ekip je bil ob 830 pri Zadružnem domu na Ponikvi. Start prve ekipe je bil ob 900. Zadnja
ekipa je prišla na cilj v Zadružni dom na Ponikvi ob 1515. Razglasitev rezultatov in podelitev
priznanj je bila končana ob 1535.
En rezultat je bil po tekmi napačno objavljen, kar smo odkrili pri ponovnem pregledu.
V kategoriji A si ekipi Zabukovica A1 in Zabukovica A2 zamenjata mesti in sicer je ekipa
Zabukovica A1 osvojila 7. mesto in ekipa Zabukovica A2 8. mesto in ne obratno, kot je bilo
povedano na razglasitvi.
Za nastalo napako se opravičujemo.

Na progah (kategoriji C in D sta imeli skupno progo, vse ostale kategorije so imele vsaka svojo)
je bilo skupno postavljeno 11 točk, od tega sta bili dve »živi«. Poleg tega se je postavilo še 4
lažne kontrolne točke (ki so zavedle kar velik del ekip, predvsem v mlajših kategorijah).
Na startu so vse ekipe reševale pisne naloge iz Planinske šole (5 vprašanj). Dodatno so na
startu kategorije C, D in E reševale praktične naloge iz risanja KT (risanje 3 KT), poleg tega sta
kategoriji C in D na progi dobili še podatke za KT8, ki so jo morale ekipe vrisati na svoje karte.
Praktične naloge na progi so bile »vozli« in »rožice«.
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Teoretična vprašanja in naloge iz risanja KT so zahtevala kar nekaj znanja (po besedah
nekaterih so bila pretežka) in so bile na tem tekmovanju kar odločujoč faktor. Samo tri ekipe v
kategoriji A so pravilno odgovorile na vseh 5 vprašanj in nobena ekipa iz višjih kategorij.
Prav tako je vse tri KT pravilno vrisala samo ena ekipa.

Organizator tekmovanja je bil MO PD Žalec ob pomoči Danijela in Nade Jelen iz Planinske
sekcije Ponikva, za kar se jima še enkrat zahvaljujem.
Organizacijski in tehnični vodja ter traser je bil Matjaž Žohar. Na kontrolnih točkah sta bila AnaMarija Rijavec in Nejc Balažič. Na startu/cilju in ostali organizaciji so sodelovali še Katja Fajič,
Nada Jelen, Nataša Tratnik, Marko Zatler, Dani Jelen in Vlado Rojnik.

PD Žalec
Mladinski odsek
Vodja tekme:
Matjaž Žohar

Priloge:
- poimenski seznam nastopajočih ekip in rezultati
- rezultati lige po kategorijah
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