
POROČILO O TEKMI 

 

Tekmovanje v planinski orientaciji SPOL 2014/2015 

KOSTANJEV POT  prva tekma 

 

Tekma se je odvijala med Zabukovico in Pongrac-om dne 4.10.2014. Razpis je bil je bil razposlan na 

vsa planinska društva v spodnji Savinjski dolini. Prijavilo se je 42 ekip iz šestih PD in dveh OŠ, na sami 

tekmi je nastopilo 40 ekip s skupno 154 tekmovalci (59 žensk),PD  Braslovče-Dobrovlje, PD Galicija, 

PD Polzela, PD Vransko, PD Zabukovica, PD Žalec, OŠ  Petrovče in OŠ Vransko. 

Zbor ekip je bil ob 8 30 uri pri gasilskem  domu PGD Zabukovica. Start prve ekipe je bil ob 9 00 uri 

zadnje pa ob 10 22. Prva ekipa je prispela na cilj k turistični kmetiji Kotar Pongrac 53  Griže ob 10 25 

uri zadnja pa ob 13 28 uri. Razglasitev rezultatov in podelitev priznanj ter pokalov je bila končana ob 

14 30 uri. 

Postavljene so bile štiri različne proge A-F,B-E,C in ČD s 15 različnimi točkami od teh so bile tri  ŽIVE. 

B-E,C,ČD so imele vozle  A-F in B eno skupino  rož  E,C,Č IN D pa drugo skupino rož. Na startu so vse 

ekipe reševale pisne naloge iz planinske šole .Dodatno so na startu kategorije C,Č in D reševale 

praktične naloge iz risanja KT in izračunavanja smernih kotov .Kategorije BCČD in E so na progi morale 

reševati –vezati  vozle  B-E prusik in navadna osmica C,Ć in D pa vpletena osmica in podaljševalni 

vozel. 

Organizator tekme SPOL 2014 – 2015  KOSTANJEV POT je bil PD Zabukovica,prostore za START so 

nam brezplačno odstopili gasilci PGD Zabukovica za kar se jim še enkrat zahvaljujemo prav tako se 

zahvaljujemo turistični kmetiji KOTAR Pongrac 53 Griže ki so nam brezplačno odstopili svoje prostore 

,prispevali praktične nagrade ter nam pomagali pri postrežbi tekmovalcev.    

Za organizacijo in tehnično plat tekmovanja so krivi. Milan  Polavder , Danijel Pader,Vanja Volk in 

Volodja Gothe .Na kontrolnih točkah so bili  Silva Čulk ,Srečko Čulk, Franci Naraks ,Mario Knapič, 

Vanja Volk, Tilen Pader, Danijel Pader, in Vili Tominšek. Na startu-cilju pa Andreja Borštner,Klavdija 

Dolinar, Nadja Gothe, Štefka Urh, Gašper Pader in g, Laznik-Lazo. 

PD Zabukovica 

Vodja tekme                                                                                                                                                                    

Danijel Pader in Volodja Gothe 

V prilogi poimenski seznam nastopajočih ekip in rezultati lige po kategorijah 


