
Kratka obrazložitev prenovljenih pravilnikov 

Uvod 
Na temo izboljšanja tekmovanj v planinski orientaciji smo imeli v letih 2017 in 2018 okrogli mizi na 

Zboru mladinskih odsekov, na katerih smo odprli možnosti za spremembo pravilnikov in skupaj z 

udeleženci oblikovali predloge za popravke sistema tekmovanj. Na podlagi sklepov smo v Odboru za 

orientacijo pripravili predlog novega pravilnika POT in pravilnika lige. Pravilnika je potrdil Izvršni 

odbor MK PZS 22. marca 2019. V tem dokumentu najdete kratko obrazložitev nekaterih sprememb. 

Za podrobnejše branje in povzetke debat o posameznih temah si lahko ogledate Poročili stališč 

okrogle mize 2017 in 2018, ki ju najdete na https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=189. 

Pravilnik planinske orientacijske lige začne veljati 1. 4. 2019 in se ga upošteva že pri uvrščanju ekip na 

SPOT 2019. Pravilnik planinskih orientacijskih tekmovanj začne veljati 1. 9. 2019 in se po njem prvič 

tekmuje v sezoni 2019/2020. 

Obrazložitev sprememb Pravilnika planinskih orientacijskih tekmovanj 
9. člen: Število kategorij smo zmanjšali zaradi majhnega števila ekip in pomanjkanja konkurence. 

Starostne meje smo nekoliko spremenili: ponekod smo odpravili spodnje meje za lažje sestavljanje 

ekip (B, C), uvedli prehodni leti med mladinsko in člansko kategorijo za lažje prehajanje ekip z različno 

starimi člani in uskladili spodnjo mejo za E s spodnjo mejo za kategorijo Veterani, ki je v veljavi na 

mednarodnih tekmovanjih. Na POT-ih se bo sedaj tekmovalo v osnovnih šestih kategorijah, vključno z 

zunanjimi ekipami, ki pa ne bodo upoštevane pri točkovanju za ligo. Na SPOT-u bomo obdržali zadnja 

leta priljubljeni odprti kategoriji G1 in G2, le z novima imenoma G in I, ter eno težjo odprto kategorijo 

(H). Potrebne dosežene starosti smo natančno definirali tako, da bo ekipa lahko celo sezono 

tekmovala v isti kategoriji, ne glede na vmesne rojstne dneve. 

13. člen: Pri krožnih progah se je občasno pojavila dilema, ali morajo tekmovalci kontrolne točke 

pobirati v vrstnem redu, kot so označene, torej v naraščajočem vrstnem redu števil. Ker do sedaj to v 

pravilih ni bilo opredeljeno, so nekatere ekipe o smeri prehoda razmišljale, druge pa ne. Zaradi 

prepričljivih argumentov obeh strani smo se odločili, da pravilo ne bo zavezujoče, temveč bo 

organizator lahko v razpisu navedel, da je smer prehoda po vrstnem redu obvezna. V kolikor tega ne 

bo naredil, se bo štelo, da lahko ekipa izbere poljuben vrstni red pobiranja kontrolnih točk. 

16. člen: Zaradi uskladitve z mednarodnimi tekmovanji smo nazaj uvedli vrisovanje za kategorijo E. 

19. člen: Po novem bodo ekipe dobivale negativne točke za porabljen čas na progi šele po preteku 

idealnega časa (polovica dovoljenega časa, vključuje prehod proge in opravljanje nalog). S tem želimo 

bolj poudariti znanje. Ideja je, da ne bi več nagrajevali ekip, ki so prišle na cilj hitreje od idealnega 

časa – torej tistih, ki bi morale progo preteči. Ekipe z odličnim orientacijskim znanjem, ki progo 

prehodijo in takoj najdejo vsak KT, lahko torej teoretično ujamejo idealni čas. Ta mora biti seveda 

dobro določen, da ga ni lahko doseči (ekipe, ki iščejo kakšen KT ali hodijo počasi, ga morajo preseči), 

tako da se ustvari diferenciacija po času. 

20. člen: Novo točkovanje za dodatne naloge iz vrisovanja ima manj negativnih točk, saj je bilo 

prejšnje točkovanje narejeno z mislijo na staro točkovanje časa. Uveljavili smo odstopanje 2 mm za 

pravilno rešeno nalogo. Pri testih obdržimo -5 točk za narobe rešeno nalogo (s tem preprečimo 

ugibanje), pri praktičnih nalogah pa spremenimo točkovanje za narobe rešeno nalogo na 0 točk. 

Argument je, da pri praktičnih nalogah na KT ekipa, ki ne odgovarja, prihrani čas (gre takoj naprej), 

zato z -5 točkami dvojno kaznujemo ekipo, ki vsaj poskuša odgovoriti. 

https://mk.pzs.si/vsebina.php?pid=189


Spremenjeni so tudi vozli, ki jih lahko dobijo posamezne kategorije. V kategoriji A so sedaj trije vozli, 

ki so poleg enostavne izvedbe tudi dovolj preprosti, da lahko otroci razumejo, za kaj se uporabljajo. V 

kategorijah C, D in E so sedaj eksplicitno dovoljene naloge, ki zahtevajo poznavanje uporabe vozlov. 

25. člen: Do sedaj je bila obvezna obutev definirana kot »visoki čevlji s podplatom iz narebričene 

gume«. Večinsko mnenje v dosedanjih debatah je, da z razvojem in vedno večjo priljubljenostjo nizke 

pohodne obutve ni primerno, da še vedno 'zapovedujemo' visoke čevlje, ki so lahko za POT-e tudi 

zelo neprimerni (visoke temperature, veliko cest …). Še vedno pa gre za pohodno tekmovanje, na 

katerem bi radi zagotovili varen korak (predvsem mlajših) udeležencev, zato smo v predlog pravilnika 

zapisali »visoka ali nizka pohodna obutev s podplatom iz narebričene gume«. 

27. člen: Novo besedilo člena o objavljanju rezultatov in pritožbah omogoči organizatorjem, da 

rezultate objavljajo sproti in vsaki ekipi dajo na vpogled le njihove rezultate, tako da je končna 

razvrstitev neznana do razglasitve. Še vedno pa dovoli tudi klasično objavo rezultatov. Po objavi ali 

vpogledu mora biti ekipam na voljo 20 minut za pritožbe. Dodali smo tudi pravilo, ki organizatorje 

obvezuje k popravljanju rezultatov še 3 dni po tekmi, če se kasneje opazi kakšna napaka. 

Obrazložitev sprememb Pravilnika planinske orientacijske lige 
5. člen: Zaradi znatnega upada števila lig v zadnjih letih in padanja števila ekip, ki se udeležijo SPOT, 

smo uvedli pravilo, da je napredovanje iz lig na SPOT zagotovljeno prvim trem ekipam v vsaki 

kategoriji. Če se uvrščena ekipa udeležbi odpove, lahko vodja lige nastop ponudi naslednji uvrščeni 

ekipi. To pravilo bomo upoštevali že pri uvrščanju na SPOT 2019! 

8. člen: Dodatek k osmemu členu zgolj pojasnjuje sistem točkovanja, ki so ga lige sicer že do sedaj 

izvajale na ta način. 
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