
1. Gorski tek Vogel 2015 
 

23. avgust 2015, izbirno tekmovanje za SP v gorskih tekih 

 

Kraj prireditve: smučišče Vogel, Bohinj 

Organizator: Smučarsko društvo Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica 

Kontaktna oseba: Blaž Repinc, 041 381 607, repinc.blaz@gmail.com 

Razpis: http://www.vogel.si/files/4214/3878/6970/Razpis_GT_Vogel_20151.pdf 

 

Delegat AZS: 

 

O organizatorju in prireditvi 

Smučarsko društvo Bohinj svoje dobro delo izkazuje predvsem z zavzetim delom na področju športne 

vadbe in treniranja otrok in mladine. Prvenstveno smo usmerjeni v razvoj smučarskega teka in 

biatlona, poleg tega pa skrbimo za učenje alpskega smučanja (Alpska šola Bohinj), badmintona 

(osnovnošolski otroci), vadba prdšolskih otrok (Modri medvedki), v zadnjem času pa posebno skrb 

posvečamo športnemu razvoju otrok s posebnimi potrebami (BrainGym). Izvajamo tudi tečaje teka na 

smučeh, sodelujemo z osnovno šolo (pri izvedbi šole v naravi za 2. razrede osnovnošolcev), 

organiziramo sejem športne opreme itd.  

Dejavni smo tudi na področju organizacije tekmovanj (smučarskotekaški maraton Bohinj, pokalna in 

DP tekmovanja v teku na smučeh in biatlonu...). Po dolgem času smo obudili tradicijo in tako že 

trikrat organizirali tekmovanje v Gorskem teku na Vogel. To tekmovanje, ki je bolj rekreativnega 

značaja, organiziramo v septembru, v sklopu Dnevov pohodništva. Tekmovanje je sicer dokaj 

zahtevno, vendar ciljna kulisa, postrežba tekmovalcev, vzdušje in ne nazadnje udoben prevoz v dolino 

(z nihalko) odtehtajo vse napore. 

 

V društvu pa smo se odločili, da se poskusimo tudi v organizaciji gorskega teka v sklopu tekmovanj 

AZS. Zahvaljujemo se g. Šarfu za vzpodbudo in pomoč. Tekmovanje, ki bo 23. avgusta 2015, bo 

potekalo po smučišču Vogel (trasa spodaj – grafika) in bo štelo za DP (gor-dol), pokal (5. tekma), bo pa 

tudi izbirno tekmovanje  za SP. Razpis bo objavljen naknadno, nekaj podatkov o tekmovanju (potek 

trase, višine itd.) pa najdete spodaj. Potrudili se bomo za kvalitetno organizacijo, vabimo vas v čim 

večjem številu. 

 

Organizacijski odbor SD Bohinj 

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   



Proga U12      Proga U14 

       
 



  Proga U16:    Proga Mladinke + veteranke 50+ (en polni krog) 

   



Proga – zgornji krog s profilom – označena zgornja pentlja:  

 
 

Proga – cel krog s profilom, oznečen »zgornji krog«:  

 


