
Gorski tek na Vogel 

Razpis 

Tekmovanje je organizirano v sklopu prireditve "Dnevi pohodništva, Bohinj - Slovenija". 

Kraj in čas prireditve: Bohinj, Ukanc - Vogel, 26. september 2015 (spodnja postaja nihalke 
Vogel) 
Štart pohoda: 9:00 
Štart tekmovalnih kategorij: 10:00 

Prijave: Na tekmovanje se prijavite preko spletnega obrazca. Prijava je možna do srede, 23. 
9. 2015. Do takrat je tudi potrebno preko UPN na transakcijski račun nakazati štartnino. 
Točne podatke za izpolnitev UPN obrazca dobite v potrditvenem e-poštnem sporočilu po 
prijavi. Prijava je zaključena, ko vplačate štartnino. 

Prijave so možne tudi na dan tekmovanja / pohoda in sicer na štartnem prostoru na spodnji 
postaji nihalke. 

   

 

 

Štartnina 

Spletna predprijava: 15,00 EUR 
Prijava na dan prireditve: 18,00 EUR  

Podatki za nakazilo preko UPN obrazca: 
Naslov: Smučarsko društvo Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica  
IBAN: SI56 9067 2000 0109 671  
Koda namena: OTHR 
Namen plačila: GORSKI TEK VOGEL - IME PRIIMEK 
BIC banke: PBSLSI22XXX 
Sklic: v potrditvenem e-poštnem sporočilu po prijavi 

Proga 

Štart: Pri spodnji postaji nihalke Vogel.  
Cilj: Zgornja postaja nihalke – pri okrepčevalnici Viharnik. 

Dolžina proge je 7,6 km. Višinska razlika znaša 1000 m. Proga poteka po Žagarjevem grabnu, 
do planine Zadnji Vogel (pri sirarni – na grafiki označeno z Okrepčevalnica 2 – je kontrola 
številk) in nato levo po poti do zgornje postaje nihalke. Trasa bo označena. 

Tekmovalcem bosta na voljo dve okrepčevalnici (voda, izotonični napitek). 



 

 

Tekmovalne kategorije 

Moški: 

• M4 mladinci 16 – 19 let (1999 – 1996) 
• M5 člani 20 – 39 let (1995 – 1976) 
• M6 mlajši veterani 40 – 49 let (1975 – 1966) 
• M7 starejši veterani nad 50 let (1965 in starejši) 

Ženske: 

• Z4 mladinke 16 – 19 let (1999 – 1996) 
• Z5 članice 20 – 39 let (1995 – 1976) 



• Z6 mlajše veteranke 40 – 49 let (1975 – 1966) 
• Z7 starejše veteranke nad 50 let (1965 in starejši) 

Pohodniška kategorija 

• P (ne glede na starost, spol, težo, barvo las, krvno skupino ...) 

Nagrade 

Medalje za najboljše tri v posamezni tekmovalni kategoriji. 

Vsak udeleženec prejme topel obrok in pijačo na cilju (Viharnik) in vozovnico za gondolo za 
prevoz nazaj v dolino. 

Pohodniki na planini Zadnji Vogel poleg čaja degustirajo mlečne izdelke, ki jih pridelujejo v 
sirarni. 

Rezultati 

Neuradni rezultati bodo objavljeni na ciljnem prostoru v najkrajšem možnem času po prihodu 
zadnjega tekmovalca v cilj. 

Protesti: 15 minut po objavi neuradnih rezultatov – kavcija 50,00 EUR. 

Dodatno, a vseeno zelo pomembno 

Vsi udeleženci se tekmovanja oz. pohoda udeležujejo na lastno odgovornost.  

Med tekmovanjem / pohodom bo poskrbljeno tudi za zdravniško oskrbo (GRS).  

Parkirišče za tekmovalce, pohodnike in spremljevalce pri spodnji postaji Žičnic Vogel 
(brezplačno). 
 
Spremljevalci imajo 50 % popust za nakup karte za nihalko. 

Za prevoz nahrbtnikov na ciljni prostor bo poskrbljeno – oddaja nahrbtnikov na označenem 
prostoru do 30 minut pred tekmovanjem. 

Uporaba smučarskih palic je dovoljena. 

Prepovedano je vsakršno odmetavanje odpadkov (embalaža gelov, bidoni ipd.), razen pri 
okrepčevalnicah. Tekmovalec, ki krši prepoved glede smetenja, bo diskvalificiran in ne bo 
naveden med rezultati. 

Udeleženec ob prijavi podpiše izjavo, da se strinja z razpisnimi pogoji. 

Na štart pridite dovolj zgodaj, da ne bo nepotrebnih nevšečnosti s prijavami (od 7.30 dalje). 

Kupon za hrano in pijačo ter vozovnico za prevoz v dolino udeleženci prejmejo ob prijavi.  



Dodatne informacije: 

Telefon: 041 381 607 (Blaž Repinc) 
E-pošta: gorski.tek.vogel@gmail.com 

- See more at: 
http://www.bohinj.si/pohodnistvo/gorski_tek_na_vogel.php#sthash.cv2o52Qv.dpuf 
 


