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Avtor: Klemen Kenda, Foto: Vinko Pernek, Herwig Allwinger 

Na 2. tekmi Slovenske orientacijske lige (SOL), ki je potekala v bližini Lenarta, se je en največjih bojev bil v 

mladinski moški kategoriji M18. Za zmago so se potegovali najmanj trije izvrstno pripravljeni tekmovalci: Matic 

Blaž (OK Komenda), Mark Bogataj (OK Azimut) in Žan Ravnikar (OK Komenda), na terenu, ki slovenskim 

tekmovalcem ne leži najbolj, pa bi lahko napake favoritov izkoristil tudi trojček OK Polaris: Matej Škarabot, 

Gašper Petrovič in Jan Šalamun. 

 

Zmagovalni oder v M18 (Matic Blaž, 

Žan Ravnikar in Mark Bogataj). 

Žan Ravnikar je zmagal 2:20 minut pred Maticem 

Blažem. Mark Bogataj je z 5:15 zaostanka zasedel 

3. mesto. Žan Ravnikar je dobil 8 od 19 etap in 

skupaj pri visoki tekmovalni hitrosti naredil manj 

kot pol minute napak. Jan Šalamun je zaostal le 17 

sekund za 3. mestom, Gašper Petrovič pa je bil peti 

z 8:43 zaostanka. 

 

Potek tekme Žana Ravnikarja. 
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Žan Ravnikar je izgubil 18 sekund v primerjavi z 

etapnim zmagovalcem na vseh etapah skupaj, kar 

nakazuje na njegovo prevlado na nedeljski tekmi.  

Razvoj tekme 

Žan Ravnikar je povedal na prvi kontrolni točki, 

takoj za tem je vodstvo za eno etapo prevzel 

Matic Blaž, nato pa je vodstvo vnovič prevzel Žan 

in ga obdržal do konca.  

 

Žan Ravnikar pred ciljem. 

Matic Blaž se je obdržal na stabilnem drugem 

mestu, ob dveh velikih napakah Marka Bogataja 

pa je bila tekma za 3. mesto z Janom Šalamunom 

(ki je odtekel zelo stabilno tekmo) zelo napeta in 

dobljena šele na predzadnji kontrolni točki.  

Najvišja tekmovalna hitrost 

Žan Ravnikar je imel tudi najvišjo hitrost svojih 

najboljših etap. Iz grafa tekme je sicer razvidno, da 

je bila hitrost teka po terenu malenkost višja pri 

Marku Bogataju (na etapah, ki jih je izvedel brez 

napak, je pridobival). Matic Blaž je bil pri teku 

približno 2% počasnejši od tekmecev.  

 

Matic Blaž v zadnjih izdihljajih. 

Žan Ravnikar je tekmo dobil s stabilnostjo tehnične 

predstave, pri čemer je slabšo polovico svojih etap 

še vedno odtekel v 92% hitrosti najboljših (delal je 

male ali drobne napake). Žan je začel zelo hitro, 

nato pa mu je hitrost proti cilju počasi padala. 

Največ je pridobil na dolgih etapah, najslabše pa 

mu je šlo na kratkih.  

To namiguje, da se je orientiral previdno, ob 

izdelanem planu pa je izkoristil svojo hitrost.  

 

Mark Bogataj v cilju. 
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Največje napake 
Žan Ravnikar je po oceni naredil 27 sekund napak, 

največ na KT17 (zadnjo gozdno KT) – 13 sekund. 

Matic Blaž je imel 1:59 napak, največjo – 55s – je 

naredil na KT4. 

 

Analiza vmesnih časov. 

Mark Bogataj je imel kar 5:38 napak, največjo na 

KT4 (2:58) in drugo največjo na KT11 (približno 2 

minuti). Tudi brez napak bi se Matic in Mark ne 

mogla boriti za prvo mesto, za kar gre zahvala 

predvsem stabilnosti Žanovega nastopa. 

Statistično največjo stabilnost na tekmi je dosegel 

članski selektor, Klemen Kenda.  

Odločilne etape 

 

Etapo 3-4 je odlično izpeljal Žan Ravnikar in si s tem zagotovil 

zmago. Pri zapuščanju KT si je pomagal z reliefnim objektom 

in nato smer držal s pomočjo KT6..Matic in Mark sta oba KT 

zapustila 20 stopinj preveč levo, pri čemer napake nista 

opazila. Marka je v bližini krmilnice zagrabila panika, zaradi 

česar se je narobe relociral in ni gledal kompasa. 

Najbolj odločilna na tekmi je bila etapa 4 (Mark 

Bogataj je tu izgubil 3:19 glede na najboljši 

rezultat, Matic Blaž pa okrog 1:30), etapa 11 (Mark 

Bogataj je izgubil 2:06) in etapa 12 (Matic Blaž je 

tu izgubil 40 sekund).  

 

Etapa 11-12 je bila etapa, ki je bolj ali manj sledila 

nepregledni množici linijskih objektov, zaradi česar se je 

marsikateremu tekmovalcu »podrl« plan. Matica je mogoče 

zavedel zaobljeni rob zemeljskega objekta, zaradi česar ni 

dobo popravil smeri na polovici etape. 40 sekund ga je stala 

relokacija. 

 

 

 

Za analize so bila uporabljena naslednja orodja: WorldOfO splits, 

WinSplits, GPS/ročne analize tekmovalcev v M18 – DOMA arhiv 

(http://karte.rutka.net).

 


