Ptuj, 22. februar 2005

Zadeva: Poročilo odbora za orientacijo za leto 2004 za občni zbor
Z delom v novi sestavi smo začeli po volilnem občnem zboru PD Ptuj, v marcu 2004.
Sestavili smo 5. članski odbor za orientacijo v sestavi načelnik Franc Prelog, namestnik
načelnika Jože Dajnko, član Primož Trop, članica Sonja Majcenovič (mentor PS OŠ
Cirkulane-Zavrč) in članica Darja Šori (mentor PS OŠ Markovci).
Ekipe v A in B kategorijah (osnovne šole) so pod strokovnim vodstvom Jožeta Dajnka in
mentoric planinskih skupin Darje Šori in Sonje Majcenovič v preteklem mandatnem
obdobju napredovale do te mere, da smo upravnemu odboru PD Ptuj predlagali njihovo
udeležbo v regijski orientacijski ligi Podravja in Pomurja. Udeležbo so najavili tudi zagnani
tekmovalci v C, E in F kategorijah.
Za vse smo večkrat organizirali pripravljalne tekme in sicer 18. marca ter 8. maja 2004.
Udeležbo v regijski orientacijski ligi je potrjeval Upravni odbor društva za vsako
tekmovanje posebej, doseženi pa so bili naslednji rezultati:
PRVO PODROČNO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE na Stari gori v občini sveti
Jurij ob Ščavnici, v organizaciji PD Gornja Radgona (20.3.2004):
Rezultati: A kategorija 4. mesto, B kategorija 4. in 5. mesto, C kategorija 5. mesto, E
kategorija 1. mesto, F kategorija 2. mesto
DRUGO PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE MDO Podravje in MDO Pomurje,
LEDINA 2004 v organizaciji PD Maribor Matica (27.3.2004):
Rezultati: A kategorija 4. mesto, B kategorija 1. in 6. mesto, C kategorija 2. in 4. mesto, E
kategorija 2. mesto, F kategorija 2. mesto
TRETJE PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE MDO Podravje in MDO Pomurje, AREH
2004 v organizaciji PD Ruše (17.4.2004). Tja smo potovali z skupnim avtobusom z izletniki
mladinskega odseka PD Ptuj.
Rezultati: A kategorija 3. mesto, B kategorija 5. in 6. mesto, C kategorija 3. mesto, E
kategorija 2. in 3. mesto, F kategorija 1. mesto
Na podlagi doseženih rezultatov se je večina naših ekip uvrstila na SLOVENSKO
PLANINSKO ORIENTACIJSKO TEKMOVANJE (SPOT), ki je bilo v ŠOŠTANJU 22.in 23.maja
2004.
Rezultati: A kategorija brez rezultata, B kategorija 5. mesto, C kategorija 11. mesto, E
kategorija 5. mesto, F kategorija 4. mesto.
Že za novo sezono 2004/2005 smo bili PD Ptuj organizatorji PRVEGA PLANINSKEGA
ORIENTACIJSKEGA TEKMOVANJA MDO Podravje in MDO Pomurje.
Tekmovanje je potekalo 23.10.2004 na na POLENŠAKU
Rezultati: B kategorija 1. in 6. mesto, E kategorija 2. mesto

V sklopu športnega vikenda Mestne občine Ptuj, smo 25.09.2004 organizirali orientacijsko
tekmovanje v lažji obliki, polurni tek ali hoja ter uporaba karte v večjem (bolj natančnem
merilu).
V sklopu predstavitve širši javnosti so bile naše aktivnosti predstavljen tudi na internetuhttp://orientacija.prelog.org, na http://www.orientacija.net, na http://www.funbusiness.org/predstavitve/sp2004/orientacija/.
Za lažje in strokovnejše delo v orientacijskem in tudi drugih odsekih smo brezplačno
pridobili Interaktivni Atlas Slovenije, verzija 3.0 Pro, ki je instaliran na društvenem
računalniku in ga lahko s pridom uporabljajo tudi naši vodniki pri pripravi izletov. Člani
odseka za orientacijo smo tudi pomagali pri brezplačni zamenjavi računalnika za
hitrejšega, brezplačno smo pridobili tudi računalniški monitor 17''.
V soboto, 29.5.2004 smo orientacisti tudi sodelovali na 13. pohodu po Haloški planinski
poti, kjer smo dežurali na kontrolni točki pri sv. Ani.
Ptujski orientacisti smo naše izkušnje opisali tudi v 10. številki Planinskega vestnika
(oktober 2004), avtorja Jože Belc in Franc Prelog, pod naslovom Nikoli do konca izgubljeni.
V članku je opisana prijaznejša uporabo sprejemnika GPS in dlančnika s planinskimi
kartami, številnim planincem tudi iz drugih društev pa smo pomagali s praktičnimi nasveti.
Tudi članom Planinskega društva Ptuj in vodnikom, ki se samostojno podajajo na planinske
poti, bomo z veseljem svetovali pri težavah z orientacijo, najraje še preden ste že bolj ali
manj izgubljeni.
Zapisala: Franc Prelog
Jože Dajnko

