PLANINSKO PODROČNO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE PODLEHNIK 2009
V deževnem in mokrem jesenskem jutru
se je, v soboto, 24. oktobra 2009, ob
podlehniškem ribniku zbralo skoraj 130
udeležencev planinskega področnega
orientacijskega tekmovanja Podlehnik
2009, ki ga je organiziralo Planinsko
društvo Ptuj skupaj z Zavodom za šport
Mestne občine Ptuj. Od tega je bilo kar
60 osnovnošolcev. Pričel se je namreč
spet novi ciklus tekmovanj v Področni
orientacijski ligi v kateri sodelujejo člani
planinskih društev Podravja in Pomurja.
Vrhunec ciklusa pa je v naslednjem letu
s sklepom tekmovanj na Slovenskem
planinskem orientacijskem tekmovanju (SPOT) na katerega se uvrstita le dve prvouvrščeni
ekipi iz posamezne kategorije tekmovanja.
Po opravljeni prijavi ter registraciji
tekmovalcev so se ekipe lotile teorije, to
pomeni reševanje pisnih nalog s
področja
poznavanja
planinstva,
zgodovine, varstva narave, orientacije
(starejši kategoriji imata za nalogo tudi
vrisati posamezne kontrolne točke) ter
p vr e p omoči, vse k ar planinec mora
vedeti v praksi. Po končani nalogi dobijo
karto
(»zemljevid«)
z
vrisanimi
kontrolnimi točkami, katere morajo na
terenu najti ter posebni kontrolni karton
na
katerega
morajo
perforirati
posamezno kontrolno točko (to pomeni
označiti s posebno napravo, da so bili na tej kontrolni točki). Na posameznih kontrolnih
točkah pa morajo pokazati tudi kaj
praktičnega znanja in to predvsem iz
poznavanja zavarovanih rastlin ter uporabe
vozlov. V tem času , k o ekip e na teren u
pridno iščejo posamezne kontrolne točke
(te so za posamezne kategorije lažje ali
težje postavljene), posebna ekipa pregleda
rešene teoretične naloge. Zaradi možnosti
napak se vsaka naloga pregleda trikrat, da
ne pride do napačnega vnosa v tabelo
rezultatov. Za pravilni odgovor dobijo 5
pozitivnih točk ter 5 negativnih za
nepravilen odgovor. Te dosežene točke
skupaj z najdenimi kontrolnimi točkami
ter uspešno rešenimi praktičnimi nalogami štejejo v pozitivni rezultat dočim se čas, v katerem
opravijo oziroma prehodijo progo, šteje negativno. Po prihodu na cilj so ekipe opravile še

praktično nalogo iz prve pomoči ter tako zaključile
tekmovanje. Za vse ekipe je bil pripravljen topel obrok
in čaj za kar je poskrbelo prijazno osebje Gostišča ob
ribniku na čelu z gospodom Skledarjem. V tem času, je
ekipa za obdelavo podatkov poskrbela, da so bili vsi
rezultati takoj vidni. Ekipam je bila tako dana možnost
pritožbe oziroma reklamacije na dosežene rezultate. Po
preteku roka pa je bil finiš s podelitvijo zasluženih
priznanj, pokalov ter priročnih nagrad za dosežene
rezultate. V kategoriji A, to je do 6. razreda osnovne
šole, je zmagala ekipa Zavrčani iz Planinskega društva
Ptuj, v konkurenci 5 ekip, v kategoriji B, to so ekipe do
9. razreda osnovnih šol, in teh je bilo kar 6, je zmagala
ekipa Juice iz Planinskega društva Cirkulane. V
kategoriji mladincev, to je od 15. leta starosti pa do 27.
leta, je zmagala ekipa Izbrisani iz Planinskega društva
Gornja Radgona. V tem rangu je tekmovalo tudi 6 ekip. V elitnem razredu in to je kategorija
D, člani nad 28 let, so tekmovale le tri ekipe,
zmagala je ekipa, letošnjih državnih prvakov,
Vunatni žoki iz Planinskega društva Lovrenc na
Pohorju. V družinski kategoriji, to so starši in
osnovno šolski otroci, je v konkurenci treh ekip
zmagala ekipa družine Jurše iz Planinskega
društva Ruše, ki so tudi imeli najmlajšo
tekmovalko. Stara je le štiri leta, pa prav dobro
ve, da je čokolada najboljša. V kategoriji
veteranov, to je tekmovalcev nad 40 let, je
zmagala, v konkurenci treh ekip, ekipa Grč iz
Planinskega društva Ruše. Za ekipe, ki so lahko starostno različno sestavljene je bila
pripravljena proga v prosti kategoriji. V tej je brez konkurence zmagala ekipa Zverinice iz
Rezije iz Planinskega društva Gornja Radgona. Da omenim še ostale ekipe Planinskega
društva Ptuj: v C kategoriji so dosegli 5. in 6. mesto, v E kategoriji 2. mesto. Vsi rezultati in
slike iz samega tekmovanja so objavljeni na spletne mestu Planinskega društva Ptuj
(http://orientacija.prelog.org/).
Po svečani razglasitvi rezultatov ter podelitvi nagrad in priznanj so se vsi zahvalili domačinu
gospodu Skledarju ter gostinskemu osebju Gostišča ob ribniku za prijazen sprejem ter
pogostitev, organizatorjem, Planinskemu društvu Ptuj, pa za odlično organizirano tekmo.
Naslednje tekmovanje v ciklusu 2009/10 bo v mesecu marcu na področju Gornje Radgone ter
aprila v Rušah. Sklepno tekmovanje, to je SPOT, pa bo drugo leto na Koroškem.
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