Planinski gladiatorji
v dežju in mrazu
Brez zapletov kljub vremensko izrednim razmeram
Čeprav je zdaj veliko bolj
zanimivo iskanje točk s pomočjo računalniške miške,
se je pretekli konec tedna
na Celjskem kljub nemogočim vremenskim razmeram
tekmovanja za planinsko
orientacijo udeležilo 73 ekip
oziroma 300 tekmovalcev iz
vse Slovenije. Dež in mraz
jih nista odvrnila od planinske avanture. Kljub blatu
do vratu in do kože premočenim oblačilom je bilo po
pogovorih sodeč čutiti zgolj
zadovoljstvo ob preseganju
meja lastne zmogljivosti.
Slovensko planinsko orien-
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tacijsko tekmovanje (Spot)
konec preteklega tedna na
območju Celja, Šentruperta nad Laškim in Gorice pri
Slivnici je postavilo nove
državne prvake. Sobotne
dnevne in nočne tekme so se
udeležili le tekmovalci v najzahtevnejših kategorijah, na
nedeljskem orientacijskem
vrhuncu pa so se v Gorici pri
Slivnici zbrali tudi tekmovalci v vseh ostalih kategorijah.
Kulturni dom v kraju, osrednja točka srečevanj, se je v
nedeljo spremenil v sprejemni prostor za utrujene, premočene, umazane planince,
a tudi v prostor izmenjevanj
izkušenj in novih simpatij.
Ob vstopu v dvorano so tekmovalci dobili toplo malico
in topel čaj, zlasti starejši
planinci pa so najprej nujno
potrebovali »nekaj kratkega«
za varovanje zdravja.
Zaradi posebnih vremenskih razmer je bilo tekmovanje eno od težjih, so si bili vsi
enotni. »Del trase je potekal
tudi po jeklerlicah in klinih
in treba je bilo uporabiti varovalno opremo. Čeprav je bilo
malce nevarno, je bil to naj-

boljši del trase,« so povedali
fantje iz prvouvrščene ekipe
PD Vransko. »V soboto je deževalo, a je bilo dokaj toplo.
Ko smo se danes zjutraj zbudili v mrzlo in deževno jutro
in stopili v mokre čevlje, sem
si mislil, da je to konec mojega tekmovanja. Ampak pravih
planincev vreme ne odvrne od
namena,« je bilo čutiti pozitivno naravnanost, čeprav sem
videla, da je od premraženih

prstov tekmovalec komajda
prijel svinčnik v roke.

50 prostovoljcev

polno zaposlenih

»Vremenske razmere so res
močno zaznamovale tekmovanje,« se je strinjal tudi Feri
Kropeč, vodja tekmovanja.
»Ko smo v soboto popoldan
v nalivu postavljali nedeljsko progo, me je odneslo po
strmini in če se ne bi ujel za
drevo, bi me odneslo mimo
ene od točk,« je razložil res
gladiatorske razmere po celjskih hribih. Zaradi razlivanja
Voglajne je bilo treba na nekaterih nedeljskih trasah zapreti idealno pot in tekmovalce preusmeriti. »Razen tega
je Spot potekal brez zapletov,
saj je pri organizaciji pomagalo več kot 50 prostovoljcev,«
so bile še organizatorjeve besede, ki je poleg tega pohvalil
odlično znanje iz orientacije
in dobro telesno pripravljenost

tekmovalcev.

BARBARA GRADIČ OSET
Foto: SHERPA

Ne moreš biti zmagovalec, če ne prineseš še nekaj blata na cilj.

kategorija A (učenci do 6. razreda osnovne šole) PD Krka Novo mesto
kategorija B (učenci od 7. do 9. razreda OŠ) PD Ruše
kategorija C (srednješolci od 1 letnika do 18. leta) PD Polzela
kategorija Č (mladi od 19. do 26. leta) PD Vransko
kategorija D (člani nad 27 let) PD Poljčane
kategorija E (člani nad 40 let) PD Ptuj
kategorija F (družine) PD Nazarje
kategorija G (manj zahtevna odprta kategorija) PD Gornja Radgona
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Orientacija ni dovolj za zmago. Planinci so morali pokazati Se praktično poznavanje snovi planinske šole ter dodatnega gradiva o celjski
popotnici Almi M. Karlin ter o naravni in kulturni dediščini Celjskega.
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»Poškodovanec leži, ugriznila ga je kača. Kaj naredite?« je zanimalo Matjaža, ki
je na kontrolni točki preverjal znanje iz pripomoči. Ekipa PD Sloga Rogatec je
i" 1 9 9 razdeljeno delo, punce so bile za teorijo, fan^e za iskanje točk. »Punce ima*
movBk N»,lieriMNe-znajoinkerd_tenioplustočke.«Akerielvlatjažpreverjal
znanje vseh članov ekipe, i#ova porazdelitev dela ni bila najboljša rešitev.
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Predsednik Planinske zveze Slovenije Bojan Rotovnik (na sredini) skupaj z organizacijskem vodjem Spota
r
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2016 Ferijem Kropcem (na desni) in tehničnem vodjem tekmovanja Metodom Gradičem (na levi). Bojan
Zmagovalci odprte kategorije G prihajajo iz Gornje Radgone. »V orientaciji tekmujemo že dvajset let. Večina
Rotovnik, kije tekmoval skupaj s svojo družino, je o tekmovanju imel le pohvalne besede. »Organizacija je
ekipe ostaja, eni prihajajo, drugi odhajajo. Radi spoznavamo nove kraje in nove ljudi. To je poseben občutek,
bila zaradi vremenskih razmer ena od zahtevnejših, ampak organizatorji so delo zelo dobro opravili. Upam,
da so ekipe zadovoljne prišle na cilj, saj proge res niso bila lahke.«
ki te zasvoji. Za nami je tudi nekaj mladih, kar nas še posebej veseli.«

yMfJB$gfiffi&Bn&BB

*

