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POROČILO O TEKMI 

 
 

Tekmovanje v planinski orientaciji PONIKVA 2019 
 

Savinjska planinska orientacijska liga 2018/19 – tretja tekma 
 
 
 
Tekmovanje se je odvijalo na področju Ponikve pri Žalcu, dne 6. aprila 2019. 
 
Razpis tekmovanja je bil razposlan na vsa planinska društva v Spodnji Savinjski dolini. 
 
Prijavilo se je 30 ekip iz petih planinskih društev in dveh OŠ, na sami tekmi je nastopilo 25 ekip 
s skupno 104 tekmovalci (od tega 42 žensk) iz petih planinskih društev in dveh OŠ (PD 
»Dobrovlje« Braslovče, PD Zabukovica, PD Polzela, PD Vransko, OŠ Petrovče, POŠ Ponikva in 
PD Žalec). 
 
Zbor ekip je bil ob 830 pri gasilskem domu na Ponikvi pri Žalcu. Start prve ekipe je bil ob 900. 
Zadnja ekipa je prišla na cilj pri gasilskem domu na Ponikvi pri Žalcu ob 1307. Razglasitev 
rezultatov in podelitev priznanj je bila končana ob 1400. 
 
Na progah – postavljene so bile 4 različne proge  

- proga za kategoriji A in F (predvidena dolžina 6,6 km, 195 višinskih metrov) 
- proga za kategorijo B (predvidena dolžina 8,2 km, 290 višinskih metrov) 
- proga za kategoriji C in E (predvidena dolžina 10,8 km, 425 višinskih metrov) 
- proga za kategoriji Č in D (predvidena dolžina 12,8 km, 580 višinskih metrov) 

je bilo skupno postavljenih 13 kontrolnih točk, od tega so bili tri »žive«.  
 
Na startu so vse ekipe reševale pisne naloge iz Planinske. Kategorije C, Č in D so reševale tudi 
praktično nalogo iz risanja KT (risanje 2 KT).  
 
Praktične naloge na progi so bile: 

- »rožice« za kategoriji A  in F;  
- »vozli« in »rožice« za kategorijo B 
- »vozli«, »rožice« in »orientacija« za kategorije C, Č, D in E. 
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Organizator tekmovanja je bil PD Žalec s pomočjo PS Ponikva. 
 
Organizacijska in tehnična plat tekmovanja ter trasiranje je bila v rokah Matjaža Žoharja in 
Danijela Jelena, teoretične naloge je pripravil Vlado Rojnik.  
 
Na kontrolnih točkah so bili Rok Balažič in Luka Žuža (vozli); Andrej Žohar in Andrej Češek 
(orientacija); Karmen Zupanc in Tjaša Žohar (rožice).  
 
Na startu/cilju sta bili Petra Žohar in Breda Šip, nadzor pri reševanju nalog sta izvajala Dušan 
Šip in Vlado Rojnik, delitev sendvičev in čaja so izvajali Dušan Šip in Andrej Češek, obdelavo 
rezultatov (pregled, kontrola) so izvajali Vlado Rojnik, Luka Žuža, Andrej Žohar in Matjaž Žohar. 
Pri pripravi startno/ciljnega prostora so sodelovali še Danijel Jelen, Simon Lednik, Anton Vasle 
in Jernej Vasle. Danijel Jelen je izvajan nabavo in dostavo hrane in pijače (čaj in sendviči za 
udeležence; sendviči in sokovi za KT).  
 
Skupno je pri organizaciji POT Ponikva 2019 sodelovalo 15 ljudi. 
 
PD Žalec 
Vodja tekme: 
Matjaž Žohar 
 
 
 
Priloge: 

- rezultati tekme (s poimenskim seznamom nastopajočih ekip) 
- rezultati lige po kategorijah po prvi tekmi sezone 2018/19 
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