
                       
 
 

 

1. GORSKI TEK VOGEL 

RAZPIS 
Pokal Slovenije 2015 – peta tekma 

Prvenstvo Slovenije gor-dol 
Izbirna tekma za sestavo reprezentance za SP 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

ORGANIZATOR:  Smučarsko društvo Bohinj (v sodelovanju z 
Združenjem za gorske teke pri AZS) 

Kraj: Smučišče Vogel, Ukanc 6, 4265 Bohinjsko jezero,  
Datum tekmovanja: nedelja, 23. 8. 2015, 
Začetek tekmovanja ob 10. uri  
 

PRIJAVE:  Na tekmovanje se prijavite preko spletnega obrazca, objavljenega na 
http://www.vogel.si/ponudba/dogodki/gorski-tek. Prijava je možna do četrtka, 20. 8. 
2015. Do takrat je tudi potrebno preko UPN na transakcijski račun nakazati štartnino.  
 
Podatki za nakazilo: 
Smučarsko društvo Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 
IBAN: SI56 9067 2000 0109 671 
Koda namena: OTHR 
Namen plačila: GT VOGEL - IME PRIIMEK 
BIC banke: PBSLSI22XXX 
 
Prijava je zaključena, ko vplačate štartnino.  
 
Prijave so možne tudi na dan tekmovanja od 7.30 do 9.00 in sicer na spodnji postaji 
kabinske žičnice na označenem mestu. 
 
Skupinske prijave za otroške kategorije se pošljejo po elektronski pošti na 
tek.po.voglu@gmail.com. 
 

DVIG ŠTARTNIH ŠTEVILK: na spodnji postaji kabinske žičnice na označenem 
mestu od 7.30 do 9.00. Prosimo, da ob dvigu štartnih številk (predprijave) predložite 
potrdilo o plačilu štartnine. 
 



ŠTARTNINA: Otroške kategorije (Z1, Z2, Z3, M1, M2, M3): 5 EUR  
 
Društva, ki v otroških kategorijah (skupinska prijava) prijavijo vsaj 5 tekmovalcev, 
plačajo znižano štartnino (4 EUR na otroka) 

Odrasle kategorije: predprijava: 15 EUR 
prijava na dan tekmovanja:        20 EUR 

V primeru neudeležbe se štartnina ne vrača, v primeru odpovedi tekmovanja se 
plačana štartnina vrne v celoti. 
Prevoz z nihalko in topli obrok je vštet v štartnini. Spremljevalci imajo 50% popust za 
nakup karte za nihalko. 
 

 
KATEGORIJE:  

Kategorija: Letnik:  

� Mlajše deklice / Dečki Z1 / M1 2004 – 2007 

� Deklice / Dečki Z2 / M2 2002 – 2003 

� Starejše deklice / dečki Z3 / M3 2000 – 2001 

� Mladinke / Mladinci Z4 / M4 1996 – 1999 

� Članice / Člani Z5 / M5 1976 – 1995 

� Ml. veteranke / Veterani Z6 / M6 1966 – 1975 

� St. veteranke / Veterani Z7 / M7 1965 in starejši 

Za Prvenstvo Slovenije v članski kategoriji velja absolutni vrstni red članov in 
veteranov. 

 
Časi štartov in proge 
Proga kategorija dolžina Viš.razlika proga Čas štarta 

1 M1, Z1 (U12) 0,9 km +- 30 m  10:00 
2 M2, Z2 (U14) 2,1 km +- 80 m  10:10 
3 M3, Z3 (U16) 3,8 km +- 200 m  10:30 

4 Z4 4,7 km +- 250 m U12 + 1 krog 11:00 
5 M4; Z5, Z6, Z7 8,5 km +- 470 m U12 + 2 kroga 11:00 
6 M5, M6, M7 12,3 km +- 690 m U12 + 3 krogi 11:00 

 Osnovni krog: 3,8 km +- 220 m   

  
Profil proge – krog, ki ga mladinci, člani in veterani ponovijo enkrat, dvakrat  
oziroma trikrat, je potemnjen. 

 
 
PRIZNANJA: Prvi trije uvrščeni posamezniki v kategorijah prejmejo medalje, 

zmagovalci kategorij pa prejmejo tudi pokale organizatorja. 
 

NAGRADE: Prvih deset moških in prvih pet žensk v absolutni razvrstitvi. 



 

PRITOŽBE: 15 minut po objavi neuradnih rezultatov na oglasni tabli – kavcija 20 €. 
 

RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV PRIZNANJ: predvidoma ob 
13h na cilju. 

 

OSTALA DOLOČILA TEKMOVANJA: 
- Tekmuje se po pravilih AZS-GT /Objavljeno v Informatorju 2015/ 
- Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe tekmovalcev 

in opreme pred, med in po tekmovanju. 
- Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa tekmovanja. 

 

OPOZORILO: Vse morebitne spremembe vam bomo sporočili v petek, 21. 8. 2015, 
na vaše elektronske naslove. 
 

INFORMACIJE: Blaž Repinc - GSM 041 381 607 

e-pošta:   tek.po.voglu@gmail.com 
 

objave na FB: Smučarsko društvo Bohinj 
 
 
Vljudno vabljeni! 

 
Organizacijski odbor SD BOHINJ   
 
 


