
POROČILO O TEKMI  

Tekmovanje v planinski orientaciji  GRIŽE 2017 

Savinjska planinska orientacijska liga 2017/18 -druga tekma 

 

 

Tekmovanje se je odvijalo na področju Migojnic in Zabukovice 18 novembra 2017. 

Razpis za tekmo je bil poslan na vsa planinska društva v spodnji Savinjski dolini in poslan na PZS . 

Na razpis se je prijavilo 39 ekip iz 8 PD in dveh OŠ spodnje Savinjske doline z 135 udeleženci. 

Zbor ekip je bil ob 08.30 v Migojnicah 6 pred našim društvenim prostorom in v prostorih PGD Griže. 

Start prve ekipe je bil ob 09.00 zadnje pa ob 10.16. Razglasitev rezultatov in podelitev priznan je bil 

končan ob 15.00 Uri. 

Tekma je bila sestavljena iz 4 težavnostnih kategorij: 

- Proga za kategorijo A-F 

- Proga za kategorijo B 

- Proga za kategorijo C in E 

- Proga za kategorijo ČD in G 

 

Dolžina prog se je gibala med 9.5 in 12.5 Km in na progi so bile tri žive točke na katerih so se 

reševale praktične naloge ( VOZLI,ROŽE in PRVA POMOČ). Na startu so vse ekipe reševale 

pisne naloge iz Planinske šole in dodatnega gradiva ,ekipe C,Č,D in G so reševale tudi nalogo 

iz risanja oz s pomočjo karte določitev odgovora in izračuna . 

Tekmovanje je organiziralo PD Zabukovica prostore za start in cilj pa nam je odstopilo PGD 

Griže. 

 

Organizacijski odbor je bil sestavljen iz : 

Andreja Borštner - računanje in start 
Vanja Volk – teoretična vprašanja 
Daniel Pader – prehrana in teorija 
Milan Polavder – dokumentacija, pokali ter nadzor 
Volodja Gothe – trasiranje , risarske naloge ,startna lista in obveščanje  
Na kontrolnih točkah so bili Franci Naraks ,Nataša Naraks -Koprivc (vozli) Vanja Volk , Justika 
Škoberne (rože) Nives Čadej in Irena H.(prva pomoč). 
Na startu in cilju so bili še :Andreja Borštner, Nadja Gothe,Žiga Pepel 
Kontrola in nadzor nalog  Irena Pepevnik ,Milan Polavder 
Prehrana in čaj  Štefka Urh , Daniel Pader 
Fotograf Martin Škoberne 
 
Pri izračunu je prišlo do napake v kategoriji B tako da smo naknadno  popravili rezultate o tem smo 

obvestili obe ekipi ki si zamenjata 1 oz 2 mesto in se še enkrat opravičujemo za napako. Vsi objavljeni 

rezultati so sedaj pravilni. 

 PD Zabukovica 

Vodja tekme:  Volodja Gothe 

 

Priloga: 

- Rezultat tekme (s poimenskim seznamom ekip) 

- Rezultati lige po kategorijah po drugi tekmi 2017/18 


