Odbor za orientacijo – poročilo o delu v letu 2020
Člani odbora:







Tine Turšič (Gorenjsko-dolenjska liga)
Matjaž Žohar (Savinjska liga)
Matej Trobec (Primorska liga)
Žiga Kugonič (Liga Smrekovec)
Nejc Bobovnik (Podravska liga)
Tina Arh (vodja odbora)

2 redni seji:



6. december 2019
30. marec 2020

Potek Planinskih orientacijskih tekmovanj po ligah
V sezoni 2019/2020 sta le dve ligi, Savinjska in Podravska, izvedli dve tekmi. Gorenjskodolenjska je izvedla eno tekmo, liga Smrekovec pa sploh nobene. Pomladne tekme so
namreč odpadle zaradi epidemije.
V sezoni 2020/2021 večina lig ni izvedla nobene tekme v jesenskem delu leta zaradi slabšanja
epidemioloških razmer.

KPOT 2020
Odbor za orientacijo je organiziral Kvalifikacijsko POT (KPOT), ki je potekalo 20. junija 2020 na
Medvedjem Brdu s startno-ciljnim prostorom pred CŠOD Medvedje Brdo. Razlog za izvedbo
tekmovanja je bila epidemija bolezni covid-19, ki je marca prekinila sezono planinskih orientacijskih
tekmovanj, zaradi nje pa je bil odpovedan tudi SPOT. Tekmovanje KPOT je bilo enodnevno,
namenjeno le kategorijam B, C, D in E, in sicer z namenom uvrstitve treh ekip iz kategorije B na
nagradni tabor, iz ostalih kategorij pa na balkansko prvenstvo. Število kategorij smo zmanjšali zaradi
omejevanja skupnega števila tekmovalcev, pa tudi zaradi poenostavljene organizacije, za katero smo
imeli zelo malo časa. Prijave na tekmovanje so bile odprte za vsa planinska društva in šole, ne glede
na prejšnjo udeležbo na POT-ih. Tekmovanje je bilo za tekmovalce brezplačno, financirali pa smo ga iz
sredstev MK, ki so bila namenjena SPOT-u.
Vodja tekmovanja je bila Tina Arh, število organizatorjev 13. Udeležilo se ga je 107 tekmovalcev v 27
ekipah. Večjih pritožb ni bilo, organizacija je potekala gladko, dobili smo veliko pohval za proge,
naloge in predvsem za samo odločitev za organizacijo.

Drugo






Objavili smo Excelovo tabelo za izračun rezultatov na POT kot pripomoček organizatorjem
tekmovanj.
Organizator SPOT 2021 je Savinjska liga, ki bi morala organizirati SPOT 2020. Priprave na
organizacijo že potekajo kljub temu, da možnost izvedbe ni zagotovljena.
Balkansko prvenstvo v planinski orientaciji 2020 je bilo odpovedano. Planinska zveza Črne
Gore je sporočila, da prevzema organizacijo v letu 2021, kar pomeni, da je PZS spet na vrsti za
organizacijo leta 2022.
Tečaja orientacije zaradi premajhnega števila prijav nismo izvedli kljub poskusni uvedbi dveh
modelov (tekmovalni in mentorski) ter odpravi pogoja udeležbe na dveh POT za prijavo.

Plan za leto 2021




maj – Savinjska liga – SPOT 2021 (datum še ni določen)
10. 9. – 12. 9. 2021 – Dom na Menini planini – Tečaj orientacije
začetek oktobra 2021 – Črna Gora – BMOC 2021

Pripravila Tina Arh, vodja odbora

