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POROČILO O TEKMI 

 
 

Tekmovanje v planinski orientaciji PONIKVA 2012 
 

Savinjska orientacijska liga 2012/13 – prva tekma 
 
 
 
Tekmovanje se je odvijalo na področju Ponikve pri Ţalcu, dne 13. oktobra 2012. 
 
Razpis tekmovanja je bil razposlan na vsa planinska društva v Spodnji Savinjski dolini. 
 
Prijavilo se je 45 ekip iz sedmih planinskih društev in ene OŠ, na sami tekmi je nastopilo 36 ekip 
s skupno 152 tekmovalci (od tega 43 ţensk) iz šestih planinskih društev in ene OŠ (PD 
»Dobrovlje« Braslovče, PD Zabukovica, PD Polzela, PD Vransko, PD Galicija, OŠ Petrovče in 
PD Ţalec). 
 
Zbor ekip je bil ob 830 pri Zadruţnem domu na Ponikvi. Start prve ekipe je bil ob 900. Zadnja 
ekipa je prišla na cilj v Zadruţni dom na Ponikvi ob 1450. Razglasitev rezultatov in podelitev 
priznanj je bila končana ob 1515. 
 
Pri pisanju priznanj za kategorijo B je prišlo do napak, zato nekaterim ekipam priznanja nismo 
mogli podeliti. Vsa manjkajoča priznanja bomo poslali po pošti. 
 
Na progah (postavljene so bile 4 različne proge – za kategorijo A; za kategoriji B in F; za 
kategoriji C in E ter za kategoriji C in D) je bilo skupno postavljeno 13 točk, od tega sta bili dve 
»ţivi«.  
 
Teren na Ponikvi se je za kategorijo A izkazal kot zelo zahteven, verjetno prezahteven, kajti 
kljub temu, da so vse KT bile dosegljive po cesti ali poteh ni nobena ekipa našla pravilno vseh 6 
KT, večina je našla samo eno ali dve, pa še te so velikokrat napačno markirali. 
 
Na startu so vse ekipe reševale pisne naloge iz Planinske šole (5 vprašanj). Dodatno so na  
startu  kategorije C, Č, D in E reševale praktične naloge iz risanja KT (risanje 2 KT), poleg tega 
sta kategoriji Č 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 »roţice«. 
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Organizator tekmovanja je bil PD Ţalec ob pomoči Planinske sekcije Ponikva, za kar se jim še 
enkrat zahvaljujem.  
 
Organizacijska in tehnična plat tekmovanja ter trasiranje je bila v rokah Matjaţa Ţoharja in 
Vlada Rojnika. Na kontrolnih točkah so bili Jure Cencelj, Andrej Ţohar, Petra Ţohar in Lara 
Safran. Na startu/cilju in pri ostali organizaciji so sodelovali še Franc Brdnik, Danijel Jelen, 
Marko Zatler, Tjaša Ţohar, Nataša Tratnik, Peter Kavčič in Magda Ţohar.  
 
 
 
PD Ţalec 
Vodja tekme: 
Matjaţ Ţohar 
 
 
 
Priloge: 

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

               
 


