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POROČILO O TEKMI
Tekmovanje v planinski orientaciji STESKA 2015
Savinjska planinska orientacijska liga 2015/16 – druga tekma

Tekmovanje se je odvijalo na področju Ponikve pri Žalcu, dne 14. novembra 2015.
Razpis tekmovanja je bil razposlan na vsa planinska društva v Spodnji Savinjski dolini.
Prijavilo se je 44 ekip iz osmih planinskih društev in dveh OŠ, na sami tekmi je nastopilo 39 ekip
s skupno 157 tekmovalci (od tega 48 žensk) iz osmih planinskih društev in dveh OŠ (PD
»Dobrovlje« Braslovče, PD Zabukovica, PD Polzela, PD Vransko, PD Galicija, PD Šempeter,
PD Pošta in Telekom Ljubljana, OŠ Petrovče, POŠ Ponikva in PD Žalec).
Zbor ekip je bil ob 830 pri ribnikih Steska na Ponikvi pri Žalcu. Start prve ekipe je bil ob 900.
Zadnja ekipa je prišla na cilj pri ribnikih Steska na Ponikvi pri Žalcu ob 1400. Razglasitev
rezultatov in podelitev priznanj je bila končana ob 1500.
Na progah (postavljene so bile 4 različne proge – proga za kategorijo A, proga za kategoriji B in
F, proga za kategoriji C in E ter proga za kategoriji Č in D) je bilo skupno postavljeno 12
kontrolnih točk, od tega sta bili dve »živi«.
Na startu so vse ekipe reševale pisne naloge iz Planinske šole (5 vprašanj). Dodatno so na
startu kategorije C, Č in D reševale praktične naloge iz risanja KT (risanje 2 KT), poleg tega sta
kategoriji Č in D na »živi« točki kjer so reševali naloge iz orientacije in prve pomoči dobili še
podatke za KT9, ki so jo morale ekipe vrisati na svoje karte.
Praktične naloge na progi so bile »vozli« in »rožice« za kategorije A, B in F; ter »vozli«,
»rožice«, »prva pomoč« in »orientacija« za kategorije C, Č, D in E.
Pri pripravi poročila in vnosu podatkov v tabelo sem našel napako pri izračunu rezultatov za
ekipo PD Vransko A1, ki smo ji napačno računali število najdenih KT (našli so jih 5, v rezultatih
na dan tekme je bilo upoštevanih 7). Zaradi tega sta si v kategoriji A zamenjali mesto ekipi PD
Žalec A1, ki je v popravljenih rezultatih osvojila 7. mesto (namesto prvotno 8.) in omenjena
ekipa PD Vransko A1, ki je osvojila 8. mesto (namesto 7.). Ta menjava mest pa ni vplivala na
točkovanje v ligi.
Za nastalo napako se vsem globoko opravičujem.
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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.
Na kontrolnih točkah so bili Andrej Češek in Rok Balažič (vozli); Tjaša in Petra Žohar (rožice);
Andrej Žohar (orientacija); Ksenija Kavčič (prva pomoč).
Na startu/cilju sta bili Karmen Zupanc in Nada Jelen, kontrolo pri reševanju nalog sta izvajala
Dušan Šip in Marko Zatler, delitev sendvičev in čaja so izvajali Danijel Jelen, Marko Zatler in
Dušan Šip.

PD Žalec
Vodja tekme:
Matjaž Žohar

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