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Kako zelo dolga in bogata je zgodovina smučanja v 
slovenskem prostoru pove znameniti bloški smučar, ki 
ga je v svojem delu Slava vojvodine Kranjske leta 1689 
opisoval Janez Vajkard Valvasor. Starodobni smučar je znak 
(simbol) osrednje smučarske organizacije – Smučarske 
zveze Slovenije, prepoznaven pa je tudi na svetovnem 
smučarskem zemljevidu. Za Slovence pomeni pomembno 
kulturno vrednoto in izročilo, ki ga ljubitelji zime, snega 
in drsenja na smučeh s spoštovanjem negujemo, saj nam 
naravne, geografske in klimatske značilnosti vsako zimo 
omogočajo uživanje na (tekaških) smučeh.

Rekreativni tek na smučeh je v Sloveniji največji razmah 
doživel v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Rekordno število smučarjev tekačev se je 8. februarja 1980 
udeležilo Trnovskega maratona na Črnem vrhu nad Idrijo. Na 
štartu maratona se je zbralo več kot 3500 tekmovalcev. Po 
zatišju v devetdesetih, je popularnost smučarskega teka 
pri nas v začetku dvajsetega stoletja spet začela naraščati. 
Odlični rezultati smučarske tekačice Petre Majdič in 
njenih reprezentančnih kolegic, vedno več skrbno urejenih 
tekaških prog, organizacija rekreativnih tekov v okviru 
pokala SLOvenSKI maraton ter kakovostno delo v klubih iz 
leta v leto dvigujejo popularnost teka.

Smučarski tek je vedno popularnejši tudi zaradi zavedanja, 
koliko dobrega in koristnega lahko človeku da drsenje po 
snegu s tekaškimi smučmi na nogah. Smučarski tek je 
šport, ki je primeren za oba spola in vse generacije. Otroci na 
tekaških smučeh na najboljši način spoznavajo zakonitosti 
drsenja na smučeh, starejši s sprehodi na tekaških smučeh 
ohranjajo zdravje in vitalnost ... Izbiramo lahko med dvema 
različnima tehnikama teka, klasično in drsalno ter bolj in 
manj zahtevnimi tereni po katerih so speljane smučarsko 
tekaške proge. Klasična tehnika teka je osnova in je hitro 
osvojljiva, saj gre za najbolj naravno obliko gibanja - hojo, ki 
jo postopoma nadgradimo v drsenje. Na tekaških smučeh 
je v gibanje aktivno vključenih več kot 90 % mišic telesa. 
Pri nizki intenzivnosti smučarski tek vpliva na hitrejšo 
presnovo maščob in velja za šport, pri katerem je energijska 
poraba največja. Z drsenjem na smučeh obremenimo srce 
in zgornji del telesa ter hkrati učinkovito razbremenimo 
sklepe spodnjih okončin. Poškodbe so pri smučarskem teku 
izjemno redke. Tečemo lahko sami ali v družbi prijateljev, 
vedno pa v družbi narave in svežega zraka.

Slovenija je raj za smučarski tek, številne destinacije ob 
ugodnih snežnih razmerah vabijo na urejene tekaške proge 
za klasično in drsalno tehniko. V športnih trgovinah je na 
voljo kakovostna oprema vseh cenovnih razredov. Številni 
klubi in športna društva se vsako zimo trudijo in če jim je 
narava naklonjena, z veseljem organizirajo rekreativne teke, 
dogodke in druženja s tečaji teka na smučeh.

Uživajte v drsenju na tekaških smučeh in obiščite čim več 
idiličnih destinacij, ki jih ponuja naša idilična dežela. Če 
vas zamika druženje z ljudmi, ki prav tako kot vi, uživajo 
v smučarskem teku, ne odlašajte in se udeležite tudi 
katerega izmed SLOvenSKI-h maratonov.

Jernej in Špela sva z veseljem zbirala podatke in fotografije 
ter se povezovala z ljudmi, ki skrbijo za urejanje smučarsko 
tekaških prog in tistimi, ki organizirajo tekme za pokal 
SLOvenSKI maraton. Zdaj jih v obliki biltena s še večjim 
veseljem predajava vam v upanju, da boste zbrane 
informacije koristno uporabili in se s še večjim veseljem 
odpeljali na čim več različnih destinacij, kjer ljubitelji 
smučarskega teka vestno in skrbno urejajo smučarsko 
tekaške proge.

Avtorja biltena Jernej in Špela

Opisane trase so v celoti urejene le v primeru zadostne 

količine snega oz. ugodnih vremenskih razmer.

Smučarsko tekaško ogrevanje



A run begins 
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Areh je manjša planinska ravnina, ki se razprostira na višini 
okoli 1250 mnm. Je turistični in izletniški kraj s prostranimi 
smučišči, hotelom Areh, Ruško kočo in cerkvijo sv. Areha 
(Henrika), po katerem je področje dobilo ime. Na Arehu 
je urejenih in lepo označenih pet krožnih tekaških prog 
različnih dolžin - od 1.3 km do 5,8 km. Na vseh progah so 
označevalne table, ki prikazujejo dolžino in višinski profil 
proge.

Proge so večinoma speljane skozi gozd, vzponi in spusti 
pa niso prezahtevni. Proge so lažje do srednje zahtevne, 
potrebno je tehnično znanje in fizična pripravljenost tekača.

PROGE

* od 1,3 do 5,8 km,  klasična in drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Lažje do srednje zahtevne.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge ureja Športno društvo NLP.

UPORABA PROG – PLAČLJIVA

PARKIRIŠČE

Za obiskovalce so na razpolago brezplačna parkirišča.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za pokal SLOvenSKI maraton - maraton 
Osankarica

DODATNA PONUDBA

* Organizacija tečajev smučarskega teka in alpskega 
smučanja.

* Izposoja opreme za smučarski tek in alpsko smučanje. 
Na Arehu se lahko okrepčate in prespite na Ruški koči, 
za hrano je poskrbljeno tudi v Ski&Bajk bajti, hotel Areh 
trenutno ne obratuje.

KONTAKT

www.nlp-sport.si
www.ruskakoca.si

1 Areh
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PROGE

* Bloški maraton 20,7 km klasična in drsalna tehnika
* Resje 2,5 km klasična in drsalna tehnika
* Pliškovec 2,6 km klasična in drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Lažje (maratonski krog) in srednje zahtevne.

VZDRŽEVANJE PROG

Progo za potrebe organizacije Bloških tekov s teptalnim 
strojem uredi ŠD Bloke, krajši dve progi pa za potrebe 
društva (treningi, tekmovanja) in turistične namene ureja 
TSD Olimpija Bloke.

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Za obiskovalce so na razpolago brezplačna parkirišča v 
središču Nove vasi. Največje je pri športni dvorani »Bloški 
smučar«.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH   
PRIREDITEV

* tekmovanje za pokal Alpina (TSD Olimpija Bloke)
* tekmovanje pokal za SLOvenSKI maraton - maraton Bloški 

teki

DODATNA PONUDBA

* Tečaji smučarskega teka
* Treningi za tekmovalce društva
* V Novi vasi obratujejo trije gostinski lokali. V kraju je tudi 

nekaj ponudnikov prenočitev. 

KONTAKT

www.sd-bloke.si
www.bloskiteki.si
TSD Olimpija
051 394 419 (Rado Ponikvar)
www.tsd-olimpija.si
www.facebook.com/TSDOlimpijaBLOKE
031 326 158 (TIC BLOKE)
www.bloke.si/tek-na- smuceh.html

Bločani so svoje doma narejene bloške smuči uporabljali za 
hojo v vas, v gostilno, v trgovino, k maši in na lov. Na smučeh 
so botri nosili h krstu novorojence, na posebej prirejenih 
smučeh so pokojnika v krsti peljali na vaško pokopališče. 
Šele ob tej vsestranski uporabnosti so odkrili tudi zabavno 
plat smuči - smučanje. 26. februarja 1933 bila na Blokah 
prva tekma z udeležbo 34 tekmovalcev. Februarja 1954 
so na Blokah organizirali Bloški patruljni tek. Leta 1975 so 
tekmovalci prvič stopili na štart Bloških tekov, ki so trajali 
vse do leta 1989. Po desetletju neaktivnosti so jih leta 1999 
ponovno obudili in jih organizirajo še danes.

  Bloke
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Bohinj je alpska dolina v osrčju Triglavskega narodnega 
parka, ki se ponaša z idiličnim jezerom. Bohinjsko jezero 
obdajajo bohinjske gore in mogočno Triglavsko pogorje 
ter slikovita okolica s soteskami, slapovi, potoki in reko 
Savo. Narava v tem delu Slovenije ponuja obilo možnosti za 
uživanje in aktivno preživljanje počitnic v vseh letnih časih. 
Smučarski tek ima v Bohinju bogato tradicijo. Januarja 1986 
je bila v Bohinju organizirana prva tekma svetovnega pokala 
v smučarskih tekih v bivši Jugoslaviji. Tekmovanje je bilo 
izpeljano še v letih 1986 na FIS progi v Dobravi, leta 1987 je 
bilo tekmovanje izvedeno na Pokljuki, v letih 1988, 1990 in 
1993 pa na Voglu, saj v dolini ni bilo snega.

PROGE

Proge so speljane po Spodnji in Zgornji Bohinjski dolini, 
urejene za tek v klasični in drsalni tehniki.

TRASA 1: Zg. Bohinjska Dolina: Stara Fužina - Srednja vas
TRASA 2: Zg. Bohinjska Dolina: Srednja vas - Jereka
TRASA 3: Sp. Bohinjska Dolina: Laški Rovt - Žlan
TRASA 4: Sp. Bohinjska Dolina: Bistrica - Dobrava - Žlan

3 Bohinj €

TRASA 2

TRASA 3 TRASA 4

TRASA 1
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ZAHTEVNOST PROG

Proge so večinoma krožne, ravninske, primerne za začetnike.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge se vzdržuje s teptalnim strojem, vsakodnevno oz. po 
potrebi, obvezno po sneženju. Urejenost prog financira Javni 
zavod Turizem Bohinj, urejajo jih zasebniki (pogodbeno).

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Za obiskovalce so na voljo parkirišča:
Bohinjska Bistrica (Danica)
Laški Rovt
Srednja vas (Senožeta)
Stara Fužina (pri cerkvi)

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za pokal SLOvenSKI maraton - maraton Bohinj

DODATNA PONUDBA

* Smučanje: Vogel, Soriška planina, Pokljuka, Smučišče 
Viševnik.

* Drsanje in izposoja drsalk - drsališče Bohinjska Bistrica.
* Sankanje (posebna trasa, izposoja sank) - grič za sankanje 

Telečnica v Bohinjski Bistrici, primerno za otroke. Izposoja 
sank v vseh športnih agencijah in Turističnem društvu 
Bohinj.

* Krpljanje - Športne agencije HIKE&BIKE, PAC SPORTS
* Možnost nakupa tekaške opreme
* Prostor za preoblačenje, garderoba (ne povsod)
* Gostinski objekti
* Izposoja smučarske in tekaške opreme
* Tečaji teka na smučeh
* Mazanje in servis smuči

KONTAKT

www.bohinj.si
04 57 47 590
info@bohinj.si
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Črna na Koroškem leži na koncu Mežiške doline, ob sotočju 
reke Meže in Javorskega potoka. Na severu jo obdaja 
Šumahov vrh, na zahodu in severozahodu pa Peca in 
Obistove skale. Kljub svoji majhnosti ima bogato športno 
zgodovino. Od tam prihajajo številni vrhunski športniki - Tina 
Maze, Nataša Lačen, Mitja Kunc, Aleš Gorza, Katjuša Pušnik, 
ter brata Drago in Danilo Pudgar.

Tek na smučeh ima v Črni dolgo in zanimivo tradicijo. 
Mestece, ki premore nekaj več kot 3600 prebivalcev, ima 
dve urejeni tekaški progi, smučišče, zanimive pohodne in 
kolesarske poti, nogometni stadion z atletsko stezo in 
ostalo športno infrastrukturo, ki prebivalcem omogoča 
športno preživljanje prostega časa v vseh letnih časih.

PROGE

TRASA 1 - Bistra: 2 km za klasično in drsalno tehniko.
TRASA 2 - Loge: 3 km za klasično in drsalno tehniko.
V Bistri je možnost umetnega zasneževanja, v kolikor so za 
to pogoji. Tekaška proga v Logih, pa je odvisna od zime in 
količine naravnega snega.

ZAHTEVNOST PROG

Lažje do srednje zahtevne.

VZDRŽEVANJE PROG

V Bistri je proga urejena v kolikor to dopuščajo zimske 
razmere, v Logih, pa občasno  - ko je dovolj snega. Proge 
se vzdržuje s teptalnim strojem ali motornimi sanmi, za kar 
skrbita Občina Črna na Koroškem in CUDV Črna.

UPORABA PROG – PROSTOVOLJNI PRISPEVEK

PARKIRIŠČE

Ob obeh progah je manjše parkirišče.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* lokalne športno rekreativne prireditve

DODATNA PONUDBA

* smučanje: Smučišče Črna na Koroškem
* šola teka na smučeh: Šola teka na smučeh Nataše Lačen 

Podjetje Šport in kreativa, Darja Jernej s.p.
* možnost krpljanja in sankanja
* gostinska ponudba.

KONTAKT

www.crna.si

  Črna na Koroškem



1 cm = 200 m

M = 1 : 20.000

7

PROGE

20.7 km, klasična in drsalna tehnika. Možnost ureditve 
manjšega kroga pri bencinski postaji Petrol.  

ZAHTEVNOST PROG

Proga je srednje zahtevna.

UPORABA PROG - BREZPLAČNA

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za pokal SLOvenSKI maraton - Trnovski 
maraton

DODATNA PONUDBA

Smučišče Bor: www.bergfex.si/smucisce
V Gornjih Lomeh sta urejena
Smučarski center Javornik: www.ski-javornik.si
in Bike park Javornik: www.bikeparkjavornik.si

KONTAKT

www.crnivrh.eu
www.visit-idrija.si/si/object/288/crni-vrh/

5 Črni vrh

Črni Vrh je največje naselje na Črnovrški planoti in se 
nahaja na vzhodnem delu Trnovskega gozda. Je edino 
strnjeno naselje na tej planoti in je pomembno križišče 
poti Colu, Godoviču, Idrijskemu Logu, Lomam in Zadlogu. 
Širši “laufarski” javnosti je Črni Vrh poznan predvsem 
po smučarsko tekaški prireditvi Trnovskem maratonu, 
najstarejši in najmnožičnejši tekaški prireditvi v nekdanji 
Jugoslaviji ter po številnih prireditvah z gorskimi kolesi, 
predvsem pa po tradicionalnem Bloudkovem maratonu.
Proge so srednje zahtevne. Možnost izvedbe krajšega 
ravninskega kroga za bencinsko postajo Petrol.



Roman Rupnik (Arhiv)

Začetek množičnih prireditev v teku na smučeh. 

Namen je bil ohranjanje tradicije NOB (9. korpus), ter 

množičnega ohranjanja zdravja in dobrega počutja.

Roman Rupnik

Roman Rupnik
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Jelovica je gozdnata planota, ki se kot alpsko predgorje 
razteza nad Savo Bohinjko (na severu), nad naseljema Kropa 
in Kamna Gorica (na zahodu) in do Selške Sore (na jugu). 
V preteklosti so na Jelovici kopali železovo rudo, ki so jo 
predelovali v Kropi in v Železnikih.

PROGE

Proge so speljana severno od Dražgoš.
Dolžina prog: krožna proga 11,8 km, skupaj z odcepi 17,9 km.

UPORABA PROG - BREZPLAČNA

VZDRŽEVANJE PROG

Proge s snežnim teptalcem urejajo člani ŠD Dražgoše s 
pomočjo sredstev mestne občine Kranj in občine Železniki.
.poleg prostovoljnega dela prizadevnih članov društva 
urejamo proge tudi s pomočjo Mestne občine Kranj in 
Občine železniki. 

PARKIRIŠČE

Za obiskovalce so na razpolago brezplačna parkirišča nad 
Dražgošami in Jamnikom.

ORORGANIZACIJA ŠPORTNO – REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

Jelovška smučarska tekaška liga - Jelovica STRAVA liga
Po planoti poteka ena izmed etap prireditve Po planotah 
Slovenije (http://www.ppslo.com/). Etapa štarta na začetku 
prog nad Dražgošami (nad Bičkovo skalo), konča pa 
se odvisno od snežnih razmer  lahko na Soriški planini, 
nekdanjem smučišču Kobla, ob ugodnih snežnih razmerah 
pa se je v preteklosti končala tudi pri Bohinjskem jezeru.

KONTAKT

Športno društvo Dražgoše
www.sd-drazgose.si
info@sd-drazgose.si, 040 377 565
www.facebook.com/drazgose.sd
www.facebook.com/groups/smucarsko.tekaska.skupina.
jelovica

6 Jelovica €



ŠD Dražgoše



Primož Šenk
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Tek na smučeh ima na Jezerskem dolgoletno tradicijo, saj so 
Jezerjani tekli in prirejali tekme v teku na smučeh še pred 
razvojem alpskega smučanja. Ob primerni količini snega 
lahko tečete po vseh travnikih na ravninskem predelu 
Zgornjega Jezerskega, od Planšarskega jezera, mimo 
turistične kmetije Ancelj, do konca doline Ravenske Kočne.

Petnajst kilometrov skrbno urejenih prog v dolini Ravenske 
Kočne je v zadnjih letih prepričalo in navdušilo že veliko 
tekaških sladokuscev. Tereni so primerni za vse starostne 
kategorije in vse tipe tekačev, od začetnikov do izkušenih 
rekreativcev.

Proge so lažje do srednje zahtevne, potrebno je tehnično 
znanje in fizična pripravljenost tekača, na nadmorski višini 
med 900 m in 1.100 m.

Tekaške proge sestavlja pet zaokroženih sklopov. Štirje 
krogi so dolgi od 1,8 km do 3,1 km z maksimalno višinsko 
razliko 30 m, peti krog je dolg 4,6 km in ima višinsko razliko 
111 m.

KONTAKT

www.park-jezersko.si (smučarski tek) 031 203 930
www.gostisceobjezeru.si (drsanje)
041 762 636 in 04 2545 060

PROGE

* Šenk – Jenk – Kropivnik: 6,7 km klasična in drsalna tehnika;
* Anclovo – Ravenska koča: 6,2 km klasična in drsalna 

tehnika.

ZAHTEVNOST PROG

Lažje do srednje zahtevne.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge vsakodnevno s teptalnim strojem ureja podjetje Park 
Jezersko d.o.o.

UPORABA PROG – PLAČLJIVA

PARKIRIŠČE

Parkiranje je urejeno na treh parkiriščih

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* dan smučarskega teka na Jezerskem
* občinsko prvenstvo v teku na smučeh (5 km)
* tekmovanje za SLOvenSKI maraton - maraton Jezersko
* tekmovanje za pokal Alpina

DODATNA PONUDBA

* drsanje v neposredni bližini Planšarskega jezera, izposoja 
drsalk v Gostišču ob Planšarskem jezeru (04 25 45 060)

* izposoja tekaške opreme na Šenkovi domačiji
* gostinska ponudba
* tečaji teka na smučeh: Park Jezersko d.o.o.

7 Jezersko
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V Kranjski Gori in okoliških krajih vas pričakujejo živahna 
doživetja Julijskih Alp. Doživetij, ki jih želite preizkusiti 
tudi sami, je na pretek, od aktivnega preživljanja 
počitnic, do mirnega odkrivanja naravne in kulturne 
dediščine. Lahko odkrijete skrivnosti dobrega počutja 
v bogati wellness ponudbi, se udeležite poslovnih in 
družabnih srečanj ali pa z družino raziščete 
mistično preteklost Zgornjesavske doline. 

J E Z E R S K O
zimska pravljica

www.park-jezersko.si

info@park-jezersko.si

+386 (0)31 203 930

Tek na smučeh na 15 km 

urejenih prog s klasično in 

drsalno tehniko. Izposoja in 

nakup smučarsko-tekaške 

opreme, drsanje, sankanje, 

krpljanje, zimsko 

pohodništvo, team 

buildingi in motivacijski 

dogodki za podjetja.



V Kranjski Gori in okoliških krajih vas pričakujejo živahna 
doživetja Julijskih Alp. Doživetij, ki jih želite preizkusiti 
tudi sami, je na pretek, od aktivnega preživljanja 
počitnic, do mirnega odkrivanja naravne in kulturne 
dediščine. Lahko odkrijete skrivnosti dobrega počutja 
v bogati wellness ponudbi, se udeležite poslovnih in 
družabnih srečanj ali pa z družino raziščete 
mistično preteklost Zgornjesavske doline. 
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Kranjska Gora je pomembno turistično in zimskošportno 
središče v zgornjem delu Savske doline ob izlivu Pišnice 
v Savo Dolinko. Okrog starega vaškega jedra je zgrajen 
nov, večinoma turistični del naselja s hoteli, počitniškimi 
stanovanji in hišami, rekreacijskimi objekti, trgovinami 
in žičnicami s smučarskimi progami, mrežo smučarsko 
tekaških prog ter v poletnem času omrežjem kolesarskih 
in peš poti. 

Vse to daje Kranjski Gori z bližnjimi naselji Podkoren, Gozd 
Martuljek in Rateče podobo enotnega zgornjesavskega 
turističnega območja, pomembnega tako v letnem, kot tudi 
zimskem turizmu. Kranjska Gora je prizorišče pomembnih 
mednarodnih smučarskih tekmovanj v alpskem smučanju 
na Vitrancu, smučarskih skokih ter smučarskem teku v 
Planici.

Kranjska Gora z okolico je prepletena s številnimi smučarsko 
tekaškimi progami. Najdaljši kompleks prog poteka vse od 
mejnega prehoda z Italijo do NC Planica, naprej do koče v 
Tamarju. Dolžina vseh skupaj obsega več kot 30 km prog. 
Krajše tekaške proge so ob zadostni količini naravnega 
snega urejene še v Mojstrani in Radovni.

PROGE

TRASA 1: Krožna proga Kranjska Gora
Krožna proga, ki omogoča tudi nočni tek po osvetljenem 
travniku za hotelom Kompas.
TRASA 3: Krožna proga Rateče (z delom po Italiji)
Trasa, ki je primerna za vse tipe tekačev, od popolnih 
začetnikov do tistih, ki se teka lotevajo na tekmovalen 
način. Proge so potegnjene tudi v sosednji Italiji. Velik del 
poteka po sicer kolesarki trasi (bivša železnica).
TRASA 4a: Krožna proga Planica - rekreativna proga
Tekaške proge v Planici so v osnovi namenjene treningom 
vrhunskih tekačev. Temu primerno so proge težke. Pod 
Hotelom Planica so proge lažje, a s precej višinske razlike.
TRASA 4b: Krožna proga Planica - FIS proga
Trasa, ki se jo uporablja za na mednarodnih tekmovanjih in 
je temu primerno precej težka.
TRASA 5: Proga NC Planica - Tamar
Trasa popelje v dolino Tamar. Sprva sledi težji vzpon, potem 
pa se trasa zravna. Na travnikih pod planinskim domom v 
Tamarju proga poteka po ravnem. Za najlepše razglede pa 
se je potrebno povzpeti na melišče pod Slemenovo Špico.
TRASA 7: Krožna proga Mojstrana
Ravninska proga. 
TRASA 8: Krožna proga Radovna
Ravninska proga. 

VZDRŽEVANJE PROG

Kranjska Gora:
proge so dnevno urejene s teptalnim strojem.
Planica, Tamar:
proge so dnevno urejene s teptalnim strojem.
Rateče: proge so dnevno urejene s teptalnim strojem in 
dodatno urejene z motornimi sanmi.
Radovna: proga je dnevno urejena z motornimi sanmi.
Proge urejajo zunanji izvajalci oz. NC Planica. Naročnik oz. 
plačnik je Občina Kranjska Gora.
Proge so povsod urejene za prosti in klasični slog.

UPORABA PROG - PLAČLJIVA

Uporaba prog je na odseku Tamar - NC Planica - Rateče 
plačljiva. Na ostalih trasah je uporaba prog brezplačna.

Parkiranje v NC Planica stane 2,5 € za osebna vozila in 12 
€ za avtobus.

Aktualno obveščanje o urejenosti prog:

* Kranjska gora - obratovanje tekaških prog
* Spletna kamera Rateče Bar Confine

PARKIRIŠČE

Parkirišča so urejena:

* Kranjska Gora: pri policiji
* Rateče: Ponca Bar Confine
* NC Planica
* Mojstrana: pri žičnici

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za SLOvenSKI maraton - maraton Planica in 
Tek dveh dežel 

* tekmovanje za pokal Alpina, celinski in svetovni pokal

DODATNA PONUDBA

Kranjska Gora: alpsko smučanje, trgovina z opremo za tek 
na smučeh, gostinska ponudba. 
Rateče: šola teka na smučeh, trgovina z opremo za tek na 
smučeh, gostinska ponudba.
Planica: šola teka na smučeh, trgovina z opremo za tek na 
smučeh, gostinska ponudba.
Tamar: gostinska ponudba.
Mojstrana: alpsko smučanje, turno smučanje in krpljanje, 
mesto za preoblačenje, garderoba, gostinska ponudba.
Radovna: garderoba, gostinska ponudba.
Poletne aktivnosti: NC Planica: zipline, smučarski tunel, 
Jezero Jasna, Zelenci: izvir Save Dolinke, kolesarska pot 
Jesenice – Trbiž, Slovenski planinski muzej v Mojstrani.

8 Kranjska Gora
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PLANICA je ledeniška dolina v 
severozahodnem delu Julijskih Alp, ki je najbolj 

poznana po smučarskih skokih. Tu je tudi 
največja letalnica na svetu. Na Rožmanovi oz. 
kasneje na Bloudkovi skakalnici je bila leta 1936 
prvič presežena znamka 100 metrov, leta 1994 
pa prvič presežena magična meja 200 metrov. 

Planica je z novim Nordijskim centrom dobila 
tudi nove proge za tek na smučeh, na katerih 
so bila že izvedena tekmovanja za Svetovni 
pokal.

Leta 2023 bo tu potekalo Svetovno prvenstvo v 
nordijskih disciplinah.

TAMAR: Planica je ledeniška dolina v Julijskih 
Alpah. Na zahodu jo omejujejo greben Mojstrovk, 

Travnik, Šite, Jalovška škrbina in Goličica, na 
vzhodu pa greben Ponc. Najvidnejše mesto nad 

Tamarjem ima gora Jalovec (2645 m). Tamar je 
nadaljevanje doline Planica*. Tekaške proge so 

speljane vse do Doma v Tamarju (1108 m). Nedaleč 
od planinske koče se nahaja gorski potok Nadiža, ki je 

prvi izvir Save Dolinke. Ledeniška dolina Tamar je znana 
po izredno dolgi zimi, zato je zelo primerna za tek na 
smučeh od decembra pa vse do aprila.

* Tamar je ponarodelo ime, poznano vsem ljubiteljem 
teka na smučeh. Dejansko tamar pomeni ograda za 
živino. 
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RATEČE so znane po dolgih in mrzlih zimah, vendar tudi 
po obilici sončnih dni. Zaradi značaja jih je pisatelj Josip 
Lavtižar poimenoval »Kranjska Sibirija«.

Rateče so znane kot eno najbolj priljubljenih smučarsko-
tekaških središč v Sloveniji. Ob lepih in zasneženih vikendih 
se na njih zbere tudi nekaj tisoč smučarsko-tekaških 
navdušencev. Proge so speljane po poljih in so povezane 
tudi s progami v sosednji Italiji.

MOJSTRANA: Ker Mojstrana leži na vstopu v Triglavski 
narodni park, od tu vodijo tri čudovite alpske doline v 
osrčje Julijskih Alp. Dolina Krma nudi najlažji dostop na 
Triglav, dolina Kot očara s tišino, Vrata pa presenečajo s 
slapom Peričnikom in z mogočno Triglavsko severno steno. 

Mojstrana je bila že od nekdaj povezana z gorništvom, zato 
so tu uredili Slovenski planinski muzej.

Ko dolino prekrije sneg, se na travniku uredijo proge za tek 
na smučeh.

RADOVNA: Zgornja Radovna leži na območju Triglavskega 
narodnega parka ob potoku Radovna, v katerega se stekajo 
vode iz ledeniških dolin Krme in Kota. Dolina je ujeta med 
pobočja planot Pokljuka in Mežakla. Z doline se odpira lep 
pogled na dolino Krmo in okoliške gore.

Ko dolino prekrije sneg, se na njenih pašnikih uredijo proge 
za tek na smučeh.  
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V Kranjski gori so uvedli prvi GPS sledilec teptalnega stroja 
v Sloveniji. Sled je vidna na spletni strani kranjska-gora.si 
in QR codi.

Stanje tekaške proge preverite tukaj:
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Mestna občina Ljubljana skupaj s podjetjem TIMING 
Ljubljana v sklopu programov razvoja in spodbujanja športa 
ter telesne dejavnosti ureja in vzdržuje tudi proge za tek na 
smučeh. Ob ugodnih snežnih razmerah na številnih športno 
rekreativnih površinah uredijo proge za smučarski tek. Ni 
malo smučarsko tekaških rekreativcev, ki se po končanem 
delu v večernih in tudi nočnih urah odpravijo na tekaške 
smuči, se na ta način sprostijo ter poskrbijo za svoje zdravje.

PROGE

* KOSEZE: 7,5 km klasična in drsalna tehnika
* ZAJČJA DOBRAVA: 1,7 km klasična in drsalna tehnika
* ZADVOR: 2,5 km klasična in drsalna tehnika
* GUNCLJE: 300m umetno zasnežena proga
* BS 3 STOŽICE: 5,2 km klasična in drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Lažje rekreativne proge.

VZDRŽEVANJE PROG

Ob manjši količini snega proge za klasično tehniko uredijo 
s sanmi, ob ugodnih snežnih razmerah (najmanj 20 cm 
južnega snega ali 25–30 cm suhega snega) pa progo za obe 
tehniki (prosto in klasično) uredijo s snežnim teptalcem. 
Proge so narejene najkasneje v treh dneh po končanem 
sneženju. Urejanje poteka po prioritetnem vrstnem redu.

UPORABAPROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Parkirišča so označena na: www.geopedia.
si/#T3245_x461776_y102872_s13_b4

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* Odprto tekmovanje v teku na smučeh in dan smučarskega 
teka

KONTAKT

www.timingljubljana.si
http://remote.timingljubljana.si/timing/docs/
tekaskeproge.html

  Ljubljana
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Bela idila pod Mangartom vas gotovo ne bo pustila 
ravnodušne. S soncem obsijano smučišče Encijan je 
priljubljeno predvsem med družinami in začetniki, saj je 
primerno za prve zavoje na snegu. V neposredni bližini je 
urejenih več tekaških prog, ki so primerne za začetnike 
in izkušene tekače. Priložnost za odkrivanje zimske 
pokrajine se ponuja s sprehodi ali krpljanjem v dolino Loške 
Koritnice in Možnice. Ledeni oklepi čez mogočne slapove 
so nepopisna doživetja za plezalce. V spremstvu vodnika 
se lahko podate tudi na turno smuko ali pa se po urejenem 
sankališču na Mangartski cesti v soju bakel spustite v 
zimsko noč. Po aktivnem dnevu lahko prenočite ob toplem 
ognjišču gostiteljev in postanete del zimske pravljice.

DODATNA PONUDBA

* alpsko smučanje
* sankanje (sankališče ob smučišču)
* z možnostjo izposoje sani
* krpljanje
* gostinska ponudba in prenočišča
* druge športne aktivnosti

KONTAKT

www.logpodmangartom.si/
www.facebook.com/Log-pod-Mangartom

041 796 484 (Branko)
031 208 276 (Rudi)
041 748 585 (Peter)

PROGE

* 2,1 km klasična in drsalna tehnika 
* 3,1 km klasična in drsalna tehnika
* 1,7 km klasična in drsalna tehnika. Proge so večinoma 

speljane po travnikih.

ZAHTEVNOST PROG

Lažje do srednje zahtevne, potrebno je tehnično znanje in 
fizična pripravljenost tekača.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge so vzdrževane s teptalnim strojem, vsakodnevno ali 
po potrebi, v povprečju 4x tedensko. Proge vzdržuje MANGRT 
Razvojna zadruga z.o.o., ki upravlja tudi s smučiščem.

UPORABA PROG – PROSTOVOLJNI PRISPEVEK 
PARKIRIŠČE

Parkirišče se nahaja ob smučišču in ob motelu Encijan.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* izvedba promocijskega dne smučarskega teka.

10 Log pod Mangartom
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Logarska dolina leži v Kamniško-Savinjskih Alpah in je od leta 
1987 zavarovana kot krajinski park. Ko dolino pobeli sneg, 
postane pravljično idilična in kar vabi v svojo neokrnjeno 
naravo. Po dolini je speljana krožna tekaška proga v dolžini 
16 km, ki je urejena za tek v klasični in drsalni tehniki. Proga 
je zaradi svoje konfiguracije primerna tako za začetnike kot 
tudi za zahtevnejše tekače.

PROGE

TRASA 1: Kapela - Juvanija - Plesnik
TRASA 2: Plesnik
TRASA 3: Rinka je urejena redko, le ob debelejši snežni odeji. 
Umetno zasnežena krožna proga je dolga 1 km (Plesnik).

ZAHTEVNOST PROG

Proge so primerne tako za začetnike kot tudi za zahtevnejše 
tekače.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge se vzdržuje s teptalnim strojem, skoraj vsak dan 
oz. po potrebi. Proge vzdržujeta Občina Solčava in Režijski 
obrat.

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Parkiranje je mogoče na začetku doline pri cerkvi Kristusa 
kralja, pri informacijskem centru v Logarski dolini, pri 
Kmečki hiši Ojstrica ali pri Penzionu na razpotju.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za SLOvenSKI maraton - maraton Logarska 
dolina

DODATNA PONUDBA

* drsanje (pri hotelu Plesnik)
* sankanje
* krpljanje
* izposoja opreme za smučarski tek
* gostinska ponudba

KONTAKT

www.logarska-dolina.si
www.facebook.com/logarskadolina/
www.hribi.net/spletna_kamera/logarska_dolina/2410

TIC Logarska dolina: 03 838 90 04
TIC Solčava: 03 839 07 10

11 Logarska dolina
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Logatec leži 25 km jugozahodno od Ljubljane na nadmorski
višini 475 mnm. Podnebni pogoji v zimskem času omogočajo
v Logatcu že dolgo tradicijo. Lokalni klub TSK Logatec je bil
prave zimske pogoje za tek na smučeh. Tek na smučeh ima
v Logatcu že dolgo tradicijo. Lokalni klub TSK Logatec je bil
ustanovljen leta 1980 in je do danes vzgojil že veliko 
uspešnih tekmovalcev v smučarskem teku in biatlonu.
Gotovo k temu prispevajo tudi dobri pogoji za trening na 
tekaških progah pod Sekirico.

PROGE

* 7,5 km klasična in drsalna tehnika.
Običajno sta pripravljena dva kroga, vsak v dolžini slabih 
4 km. Severni krog je pretežno ravninski z enim daljšim, 
ne prestrmim klancem med Sekirico in Tičnico. Južni krog 
pa ponuja nekoliko več razgibanih okljukov z nekoliko  
strmejšimi, a ne predolgimi klanci.
Možnost umetnega zasneževanja na krožni progi dolgi 1 km.

ZAHTEVNOST PROG

Proge so primerne tako za začetnike kot tudi za zahtevnejše 
tekače.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge v Logatcu vsak dan (če so snežne razmere ugodne) za 
Občino Logatec uredi pogodbeni upravljalec.

UPORABA PROG - BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Parkirišča so urejena v Grajskem parku in ob nogometnem 
igrišču pod Sekirico.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO - REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za pokal Alpina

DODATNA PONUDBA

* izposoja opreme za smučarski tek
* sankanje na Sekirici
* drsanje pri skakalnici
* gostinska ponudba

KONTAKT

www.tsk-logatec.si

1  Logatec
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V Preski pri Medvodah že desetletja urejajo tekaške proge 
in skrbijo za promocijo smučarskega teka v Ljubljani z 
okolico. Zaradi nizkih temperatur in ustrezne infrastrukture 
v Medvodah proge uredijo tudi takrat, ko v nižinah ni snega. 
Od leta 2006 so proge homologirane in primerne za izvedbo 
tekmovanj na najvišji mednarodni ravni. Pred desetletjem 
je center Bonovec gostil mladinsko svetovno prvenstvo na 
katerem je prvak postal Norvežan Petter Northug.

PROGE

* 1,5 - 2 km (umetno zasnežena in osvetljena) klasična in 
drsalna tehnika.

* 5 km (v primeru naravnega snega) klasična in drsalna 
tehnika.

Na progi so tudi zahtevnejši vzponi, ki pa se jim je mogoče 
izogniti, zato je primerna tako za začetnike, kot za vrhunske 
tekmovalce (FIS homologirana).

VZDRŽEVANJE PROG

Proga je utrjena z umetnim snegom in je vsak dan vsaj 
enkrat urejena s teptalnim strojem. Proge vzdržuje 
Nordijsko športno društvo Medvode za Javni zavod Sotočje 
Medvode.

UPORABA PROG – PLAČLJIVA

PARKIRIŠČE

Glavno parkirišče - Cesta v Bonovec ob
osemenjevalnem centru in Plečnikovi kapelici
Pomožno parkirišče: Na koncu Iztokove ulice, 
Parkirišče na cesti v Žlebe, Parkirišče pred Osnovno šolo 
Preska.
www.nordic-medvode.eu/dostop-parkiranje

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za pokal Alpina in rekreativne nočne prireditve

DODATNA PONUDBA

* topel čaj je za vse obiskovalce brezplačen
* toaletni prostori
* garderoba
* klubski prostor za servis smuči (miza za mazanje)
* šola teka na smučeh ODLO (skupinski in individualni tečaji 

teka na smučeh)
* izposoja opreme za smučarski tek
* servis tekaških smuči
* sankanje (športni dnevi – šole)

KONTAKT

www.nordic-medvode.eu
www.facebook.com/nc.bonovec Info: 041 600 717

13 Medvode
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1  Nanos

Tek na smučeh na Nanosu nima dolge tradicije, kljub temu 
pa so domačini že v preteklosti izkoriščali ugodne snežne 
pogoje in terene na planoti za pohode na turnih in tekaških 
smučeh. Proge uredijo v okolici domačij v osrednjem delu 
planote, lokacije pa prilagajajo glede na snežne pogoje, ki 
so zaradi močne burje lahko spremenljivi. Nanos ob lepem 
vremenu ponuja prekrasne poglede na Vipavsko dolino, 
Furlanijo in Dolomite.

PROGE

* 1,5 do 4 km klasična in drsalna tehnika.

Tereni za pripravo prog so odvisni od snežnih pogojev. Vse 
so v bližini domačij zaselka Nanos.

ZAHTEVNOST PROG

* Na travnikih so proge večinoma ravninske in nezahtevne. 
Na gozdnih cestah so proge srednje zahtevne.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge se urejajo z manjšim teptalnim strojem. Za pripravo 
skrbi klub TSK Nanos.

UPORABAPROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Do zaselka Nanos je pozimi cesta redno plužena le iz smeri 
Vipave (15 km), preko Vrhpolja in Sanaborja. Parkiranje je 
mogoče v neposredni bližini turistične kmetije Abram.
Ko so proge urejene na cestah v zaledju (cca. 1 km od 
Abrama), je dostop označen s smernimi tablami.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* klub TSK Nanos organizira rekreativno preizkušnjo - 
Tinetov memorial

KONTAKT

E: tsknanos@gmail.com
FB: www.facebook.com/pages/category/Sports-Club/TSK-
Nanos-1897983970321604/

DODATNA PONUDBA

* gostinska ponudba
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Zavod Novo mesto s partnerji na območju MO Novo mesto 
ureja in vzdržuje smučarsko tekaške proge. Pripravili so 
priročno brošuro, v kateri so pregledno navedene vse 
bistvene lastnosti posameznih prog; naziv, lokacija, dolžina, 
konfiguracija, možnosti parkiranja itd. Podane so tudi vse 
potrebne informacije za izvajanje šole teka na smučeh, 
servisa športne opreme in kontakti o trenutnem stanju na 
posamezni progi.

PROGE

* Gače: 3 km in 4,7 km klasična in drsalna tehnika.

Ob ustreznih vremenskih razmerah so v Novem mestu in 
okolici urejene proge še na petih lokacijah: Mrzla dolina (KS 
Drska), Birčna vas (KS Birčna vas), Podgora – Straža (občina 
Straža), Brusnice (KS Brusnice), Boričevo (KS Šmihel).

ZAHTEVNOST PROG

Proge so primerne tako za začetnike kot tudi za zahtevnejše 
tekače.

VZDRŽEVANJE PROG

Za vzdrževanje prog v sodelovanju z Zavodom Novo mesto 
skrbita VVHT Marko Cvelbar s.p., Društvo češnjev cvet 
Brusnice Gače d.o.o.

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

DODATNA PONUDBA

* šola teka na smučeh
* servis smuči

KONTAKT

www.as-nm.si
www.facebook.com/smucarske.tekaske.proge
www.scgace.si

15 Novo Mesto





INFORMACIJE IN REZERVACIJE: / INFO AND RESERVATIONS: call +386 (0)4 5320 000, 
send a fax to +386 (0)4 2791 915 or send an e-mail to: info@center-pokljuka.si 

Športni center Triglav Pokljuka, ki je odprt 
v vseh letnih časih, vključuje:

  Hotel Center*** z 62 ležišči, à la carte 
restavracijo, fi tness kabinetom, savno, 
multimedijskima predavalnicama, …,

  sodobne in homologirane proge za 
smučarski tek in biatlon (več kot 30 km),

  rolkarsko stezo/smučarsko-tekaške 
proge z delno osvetlitvijo (2 km),

  biatlonsko strelišče s 30. elektronskimi 
tarčami (sistem HORA),

  izposojevalnico športne opreme,
  druge rekreacijske površine.

 

Sports Centre Triglav Pokljuka (opened 
all seasons) includes:

  Hotel Center***  with 62 beds, à la carte 
restaurant, fi tness, sauna, multimedia 
conference rooms and more,

  modern and homologized cross-country 
and biathlon tracks (more than 30 km),

  roller course/cross-country tracks - 
partially illuminated (2 km),

   biathlon shooting range with 
30 electronic targets (HORA system),

 rental shop for snow sports equipment,
  other recreational facilities.

TRADICIONALNO PRIZORIŠČE TEKEM SVETOVNEGA POKALA V BIATLONU IN 
IBU SVETOVNEGA PRVENSTVA V BIATLONU 2021!
TRADITIONAL VENUE OF BIATHLON WORLD CUP COMPETITIONS AND 
IBU WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2021!
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Pokljuka je kraška planota v Julijskih Alpah in je največja 
zaokrožena gozdna površina v Triglavskem narodnem 
parku. Dolga je 20 km in skoraj toliko tudi široka. Je odlično 
izhodišče za številne planinske poti v visokogorje Julijskih 
Alp. Na pokljuških planinah še danes pasejo živino in 
pridelujejo domače mlečne izdelke. Pokljuka je najbolj 
znana po moderno zasnovanem biatlonskem centru na 
Rudnem polju, ki redno gosti mednarodna tekmovanja. Na 
Rudnem polju stojita tudi sodoben hotel Center in vojaški 
objekt Rudolfa Badjure. Na Rudnem polju in okolici je 
urejenih več deset kilometrov smučarsko tekaških prog.
Za športni turizem skrbijo tudi na Goreljku, kjer delujejo 
Hotel Šport, Hotel Jelka in Vila Triglav.

PROGE

TRASA 1: Dvosmerna proga Center Triglav – Uskovnica 
– Center Triglav: Trasa poteka od strelišča, v smeri 
proti Uskovnici, vse do parkirišča za Planino Konjščica 
od koder se po isti trasi vrnete nazaj.
* 5,6 km klasična in drsalna tehnika

TRASA 2: Krožna proga Center Triglav – pri Rupah – 
Center Triglav: Krožna proga, ki poteka nad vojašnico. 
V preteklosti je bila to tekmovalna proga. Ko prečimo 
cesto glavno (asfaltirano) cesto, se po gozdni poti 
vzpnemo skozi smrekov gozd do smučišča Viševnik, 
od koder sledi spust do vojašnice.
* 2,6 km klasična in drsalna tehnika

TRASA 3: Krožna IBU proga: Krožna tekmovalna 
proga služi izvedbi mednarodnih biatlonskih 
tekmovanj. Zaradi različnih tekmovalnih krogov (od 
1,5 do 4 km) se lahko teče po več različicah prog. 
Po potrebi lahko najstrmejše klance izpustite in si 
izberete traso, ki je primerna 
vašemu znanju in fizični 
pripravljenosti.
* 3,6 km klasična in drsalna 
tehnika

16 Pokljuka € €

TRASA 5:

GORELJEK
TRASA 3: IBU

TRASA 2:

TRASA 1: USKOVNICA

TRASA 4:

POVEZOVALNA

1 cm = 200 m

M = 1 : 20.000
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TRASA 4: Krožna proga Javorniška planina: Trasa poteka 
po Javorniški planini, kjer tečete med številnimi lesenimi 
pastirskimi kočami in stajami ter edino še zidano stavbo 
- sirarno.
* 2,5 km klasična in drsalna tehnika

TRASA 5: Krožna proga Goreljek: V zadnjih letih urejena 
v dolžini do 2 km, odvisno od snežnih razmer in dovoljenj 
lastnikov.

ZAHTEVNOST PROG

Najzahtevnejšim vzponom in spustom se je mogoče 
izogniti. Proge so primerne tako za začetnike kot tudi za 
zahtevnejše tekače in tekmovalce.

VZDRŽEVANJE PROG

Na Rudnem polju proge s teptalnim strojem uredijo 
dnevno, na Javorniški planini pa 3x tedensko. Urejanje 
financira upravljalec Športnega centra Triglav.
Proge na Goreljku se ureja tedensko oz. po potrebi s 
teptalnim strojem. Urejanje financira Občina Bohinj.

UPORABA PROG – PROGE SO PLAČLJIVE NA 
RUDNEM POLJU

PARKIRIŠČE

Parkiranje na parkirišču Rudno polje znaša 5 €. 
Parkirišča so urejena tudi pri Šport Hotelu v Goreljku, 
pod Hotelom Jelka na Goreljku, pri Planini Javornik.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* IBU svetovni pokal v biatlonu in IBU svetovno 
prvenstvo v biatlonu 2021

* druga mednarodna tekmovanja v smučarskem teku 
in biatlonu

* tekmovanje za SLOvenSKI maraton - Pokljuški 
maraton

* tekmovanje za pokal Alpina
* organizacija team buildingov

DODATNA PONUDBA

* hotelske nastanitve
* alpsko smučanje na smučiščih Viševnik in Goreljek 
* biatlonsko streljanje
* izposoja opreme za smučarski tek
* učenje teka na smučeh

KONTAKT

        www.center-pokljuka.si
        www.biathlon-pokljuka.com
        www.sporthotel.si
        www.druzinskicenter-pokljuka.si

1 cm = 200 m

M = 1 : 20.000



Biathlon pokljuka

Darko Logar - Javorniška



Biathlon pokljuka
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Tekaška proga na Ribniškem Pohorju poteka po pohorskem 
grebenu, tam kjer je bila nekoč organizirana legendarna 
Pohorska smučina. Trasa proge je speljana od Ribniške koče 
proti sedlu, se vzpne pod vznožje Črnega vrha - najvišjega 
vrha Pohorja 1543 mnm, se spusti na planjo v smeri 
Pungarta, kjer se odprejo razgledi na Koroške in Kamniško-
Savinjske gore (Peco, Uršljo Goro, Raduho) ter se zaključi 
pri Ribniški koči, iz katere vedno diši po sveže pečenem 
borovničevem zavitku.

PROGE

TRASA 1: Ribniška koča – Črni vrh (krožna)
*6,9 km drsalna tehnika
TRASA 2: Črni vrh - Pungart (povezovalna)
*4 km drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Srednje zahtevne, potrebno je znanje in fizična pripravljenost 
tekača

VZDRŽEVANJE PROG

Progi ob zadostni snežni podlagi pripravijo in vzdržujejo s 
teptalnim strojem. Progo Pungart – Črni vrh uredi zasebno 
podjetje Vabo, progo med Ribniško kočo in Črnim vrhom pa 
zasebno podjetje

 (Erik Masel, Ribniška koča; 031 680 310)

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Za dostop do Ribniške koče parkirate pri spodnji postaji 
žičnice. Prevoz do koče zagotovi upravljalec z motornimi 
sanmi.

Za dostop do proge Pungart – Ribniška koča, parkirate na 
parkiriščih smučarskega centra Kope.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* Tek Ribniške koče, ki šteje tudi za SLOvenSKI maraton

DODATNA PONUDBA

* smučišče Kope: www.kope.si
* smučišče v Ribnici na Pohorju: www.ribnisko-pohorje.si/
* smučišče na Ribniški koči (manjša družinska vlečnica, 
urejena proga za sankače, označena pohodniška pot do 
Ribniškega jezera, Črnega vrha, Kop, v koči je mogoče dobiti 
jedi po naročilu in planinske enolončnice, na voljo tudi 
izposoja tekaške opreme in sani, možnost prenočitve).

KONTAKT

Ribniška koča (02) 876 82 46
www.facebook.com/ribniska-koca

17 Ribniška koča
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Športni in smučarski center Rogla, na nadmorski višini 
1517 metrov, je prava izbira za vse, ki svoj življenjski slog 
povezujejo z aktivnim preživljanjem prostega časa v naravi. 
V zimskem času odlično pripravljena smučišča z naravnim 
in tehničnim snegom ter urejene tekaške proge, omogočajo 
smučarjem, deskarjem in tekačem obilo športnih užitkov. V 
poletnem času pa kombinacija neponovljive narave, prijetne 
srednjegorske klime, številnih možnosti za šport, rekreacijo, 
zdravje in dobro počutje, pristnih kulinaričnih dobrot ter 
nepozabnih doživetij ustvarja edinstveno priložnost za 
počitek in revitalizacijo.

PROGE

Tekaške proge sestavlja sedem zaokroženih sklopov: 1,5 
km, 2,5 km, 3,75 km, 5,8 km, 7,5 km. Proge so bile urejene 
za potrebe izvedbe svetovnega pokala v smučarskih tekih 
v letih 2009 in 2011. Proge so temu primerno precej težke. 
Progo v dolžini 1,5 km je mogoče pripraviti z umetnim 
zasneževanjem.

* 5,8 km klasična in drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Večina prog je srednje do zelo zahtevnih, potrebno je 
tehnično znanje in fizična pripravljenost tekača.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge vsak dan s teptalnim strojem (objava na spletni 
strani) vzdržuje RTC Rogla.

UPORABA PROG – PLAČLJIVA 

PARKIRIŠČE

Parkirišče se nahaja v neposredni bližini Hotela Natura

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za SLOvenSKI maraton - maraton Rogla

DODATNA PONUDBA

* alpsko smučanje
* (organizirano) sankanje (posebna trasa, izposoja sani)
* krpljanje
* izposoja opreme za tek na smučeh
* šola teka na smučeh, alpskega smučanja in deskanja
* priprava in (mazanje) smuči
* prostor za preoblačenje, garderoba
* gostinska ponudba, hoteli, apartmaji

KONTAKT

www.rogla.eu
www.facebook.com/UniturRogla

18 Rogla
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Tečaji klasične

in drsalne tehnike 

za posameznike in 

skupine, za otroke in 

odrasle, v družbi izkušenih 

učiteljev in neokrnjene 

pohorske narave.

SMUČARSKEGA TEKA

tek@solasmucanja.eu
041 859 189 Špela
www.solasmucanja.eu/sola-smucanja-rogla/tek-na-smuceh/



RUDNO
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Smučišče Rudno leži v Selški dolini, le streljaj od Železnikov. 
Iz Ljubljane je oddaljeno 36 km. Ob smučišču, ki leži na 
nadmorski višini med 490 in 571 mnm., so urejeni tudi 
sankališče in proge za smučarski tek. Tekaški poligon pa se 
razteza nasproti smučišča in poteka vzporedno s cesto, ki 
povezuje Železnike in Rudno.

PROGE

* 2,5 km klasična in drsalna tehnika. Krožna proga je 
razgibana in speljana po rudnskem polju.

* 0,7 km klasična in drsalna tehnika. Ravninska krožna proga 
na kateri je mogoč nočni tek (vpliv svetlobe s smučišča).

ZAHTEVNOST PROG

Proge so primerne tako za začetnike kot tudi za zahtevnejše 
tekače.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge s teptalnim strojem ureja ŠC Rudno.

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Parkirni prostori so urejeni na desni strani ceste - ob 
Ribiškem domu Družine Železniki.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* organizacija rekreativnih dogodkov

DODATNA PONUDBA

* alpsko smučanje
* sankanje (posebna trasa, izposoja sani)
* gostinska ponudba

KONTAKT

www.sc-rudno.si/
www.facebook.com/SmucisceRudno/
info@sc-rudno.si
041/386-659 (Mirko Gartner)

1  Rudno (Železniki)
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Soriška planina je majhno, družinsko zimsko-športno 
središče, primerno za prve zavoje na snegu. Razteza se na 
višini od 1.300 do 1.550 mnm. Smučišče ima slalomsko, 
veleslalomsko in smuk progo. Na samomerilni progi pa lahko 
sami ocenite svoje smučarsko znanje. V lepem vremenu je s 
planine čudovit razgled na Triglav in Karavanke.

PROGE

* 1,9 km klasična in drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Proga je namenjena tako začetnikom kot boljšim tekačem.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge dnevno ureja upravljalec smučišč na Soriški planini.

UPORABA PROG – BREZPLAČNA 

PARKIRIŠČE

Parkirišče se nahaja v neposredni bližini prog.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* organizacija rekreativnih dogodkov

DODATNA PONUDBA

* alpsko smučanje
* sankanje – naravna in tekmovalna proga
* izposoja opreme za tek na smučeh – klasična tehnika 
* šola teka na smučeh, alpskega smučanja in deskanja 
* gostinska ponudba

KONTAKT

www.soriska-planina.si
www.facebook.com/soriskaplanina

 0 Soriška planina

www.soriska-planina.si
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Smučišče Trije kralji (rekreacijsko turistični center »Jakec«) 
je družinsko smučišče z dvema vlečnicama in s štirimi 
smučarskimi  progami. Smučišče leži na nadmorski višini 
1200 mnm in je iz centra Slovenske Bistrice oddaljeno 18 
kilometrov.

PROGE

6,8 km dolga dvosmerna proga za drsalno tehniko poteka 
na nadmorski višini med 1050 in 1190 mnm

ZAHTEVNOST PROG

Proga je zahtevna.

VZDRŽEVANJE PROG

Progo s snežnim teptalcem RTC Jakec Trije kralji d.o.o. ureja 
2 do 3 krat tedensko, predvsem ob vikendih in po sneženju.
Uporaba prog - brezplačna

UPORABA PROG – BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Parkirišče se nahaja v neposredni bližini Hotela Jakec.

KONTAKT

+386 (0)2 803 45 06
hotel@jakec.si
www.jakec.si
www.facebook.com/RTC-Jakec-TRIJE-KRALJI

DODATNA PONUDBA

* alpsko smučanje 
* gostinska ponudba

 1 Trije Kralji
€

1 cm = 200 m

M = 1 : 20.000



VELIKA PLANINA
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Velika planina je največja visokogorska pašna planina na 
Slovenskem. Na njej so pastirji zgradili več pastirskih naselij 
s preko sto pastirskimi stanovi (kočami, bajtami) posebne 
oblike, ki so zaščitni znak planote. Obdana je z redkim 
smrekovim gozdom ter ruševjem in posejana z značilnimi 
kraškimi vrtačami. Mehke zelene trate med vrtačami in 
kotliči so dale idealne pogoje za letno pašo govedi.
Velika planina je letno in zimskošportno središče z 
gondolsko žičnico, dvosedežnico, vlečnicami, gostišči in 
planinskimi domovi ter zasebnimi turističnimi kočami, 
zgrajenimi po vzoru pastirskih stanov. Ker na planini ne 
sme biti umetnega zasneževanja, je smučišče z dolžino 6 
kilometrov prog odvisno od snežnih padavin.

PROGE

Tekaška proga dolžine 3,4 km je urejena od gostišča Zeleni 
rob do cerkve Marijine Snežne. V primeru ugodnih snežnih 
pogojev, so proge urejene tudi do Male Planine. 

ZAHTEVNOST PROG

Proga je namenjena tako začetnikom kot boljšim tekačem.

UPORABA PROG – BREZPLAČNA 

VZDRŽEVANJE PROG

Progo s snežnim teptalcem dnevno ureja podjetje Velika 
planina d.o.o. 

DOSTOP IN PARKIRIŠČE

Dostop do Velike planine je mogoč z nihalko.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

Po planoti poteka ena izmed etap prireditve Po planotah 
Slovenije.

KONTAKT

www.velikaplanina.si/aktivnosti/zimske/tek-na-smuceh/
www.facebook.com/Velika.planina/
01/8327 258
info@velikaplanina.si

DODATNA PONUDBA

* alpsko smučanje 
* sankanje 
* gostinska ponudba

   Velika planina
€

1 cm = 200 m

M = 1 : 20.000



Vojskarska planota z vasjo Vojsko je privlačen izletniški cilj 
pohodnikov, sprehajalcev in kolesarjev, v zimskem času 
pa tudi tekačev na smučeh ter drugih ljubiteljev narave. 
Zgodovina smučanja in pohodništva na smučeh v občini 
Idrija in njeni širši okolici, predvsem na območju Trnovskega 
gozda in Vojskarske planote, sega daleč nazaj v začetek 
devetdesetih let 19. stoletja. Zaradi obilnih snežnih padavin 
so se prebivalci Vojskarske planote pozimi gibali z doma 
narejenimi preprostimi “smučmi”. Tradicijo smučarije zdaj 
nadaljuje TSK Idrija, ki upravlja s smučarsko tekaškim 
centrom na Vojskem, kjer je urejenih več kot 10 kilometrov 
tekaških prog. Proge potekajo v neokrnjenem naravnem 
okolju na nadmorski višini med 1.000 in 1.150 metri, od 
koder se razprostirajo čudoviti pogledi na Julijske Alpe in 
Dolomite.

PROGE

* 2,5 km, 5 km, 7,2  km in 10 km klasična in drsalna tehnika

ZAHTEVNOST PROG

Proge so različno zahtevne, njihova zahtevnost je ustrezno 
označena.

VZDRŽEVANJE PROG

Proge se ob vikendih in praznikih in ob zadostni količini 
snega vzdržuje s teptalnim strojem. Proge vzdržuje TSK 
Idrija.

UPORABA PROG – PROSTOVOLJNI PRISPEVEK

PARKIRIŠČE

Za obiskovalce so na razpolago brezplačna parkirišča v 
neposredni bližini tekaškega centra. Štartno mesto se 
nahaja v neposredni bližini kmetije Kotlar.

ORGANIZACIJA ŠPORTNO-REKREATIVNIH 
PRIREDITEV

* tekmovanje za SLOvenSKI maraton - Maraton Vojsko.
* tekmovanja za pokal Alpina.

DODATNA PONUDBA

* tečaji smučarskega teka
* izposoja tekaške opreme
* sankanje
* pohodništvo s tekaškimi smučmi
* krpljanje

KONTAKT

www.tsk-idrija.si
www.facebook.com/tekaško-smucarski-klub-tsk-idrija
www.vojsko.si
www.visit-idrija.si

 3 Vojsko

1 cm = 200 m

M = 1 : 20.000
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Nordijski center Poclain je gorenjski regijski center za 
smučarske skakalce in kombinatorce. Deluje pod okriljem 
SSK Žiri.
Center je danes opremljen s sodobno tirno vzpenjačo in 
petimi plastificiranimi skakalnicami. 
V neposredni bližini centra so ob ustreznih snežnih pogojih 
urejene takaške proge.

PROGE

Tekaška proga je speljana po dolini jugo vzhodno od 
skakalnega centra v dolžini 2,5 km. 

VZDRŽEVANJE PROG

Progo urejajo s snežnim teptalcem.

UPORABA PROG - BREZPLAČNA

PARKIRIŠČE

Za obiskovalce so na razpolago brezplačna parkirišča v 
neposredni bližini tekaškega centra, ob skakalnicah.

KONTAKT

SSK Žiri
www.facebook.com/sskziri/
sskziri@gmail.com

   Žiri
€
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AREH
od 1,3 do 5,8 km

BLOKE
Piškovec

Resje

BOHINJ:
Zgornja in Spodnja Bohinjska dolina
Stara Fužina - Srednja vas

Srednja vas - Jereka

Laški Rovt - Žlan
Boh. Bistrica - Dobrava - Žlan

ČRNA NA KOROŠKEM
Bistra

Loge

JEZERSKO
Šenk - Jenk - Kropivnik
Anclovo - Ravenska koča

KRANJSKA GORA
Kranjska Gora

NC Planica - FIS
NC Planica - rekreativna

NC Planica - Tamar

Povezovalna Kranjska Gora - Rateče/Planica

Rateče

LJUBLJANA
Koseze

Zadvor

Zajčja Dobrava

LOG POD MANGARTOM
proga 1

proga 2

proga 3

LOGARSKA DOLINA
Logarska dolina: Kapela - Juvanija - Plesnik
Logarska dolina: Plesnik
Logarska dolina: Rinka

LOGATEC
Krožna

Umetni sneg

MEDVODE
NC Bonovec

NANOS
proga 1a

proga 1b
proga 2a

proga 2b
NOVO MESTO
Gače

POKLJUKA
Goreljek

IBU tekmovalna proga

Javorniška planina

Povezovalna Center Triglav - Javorniška planina
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Preglednica maratonov

Maraton Osankarica  2 - 3 17,4 krožna 1265 1340 75 450

Maraton Vojsko  2 - 3 21,6 krožna 1070 1125 55 600

Trnovski maraton  2 - 3 20,7 krožna 685 755 70 520

Maraton Jezersko  2 - 3 15,1 krožna 895 1070 175 375

Maraton Bohinj  2 22 krožna 505 595 90 225

Bloški teki   2 20,7 krožna 715 755 40 405

Planiški teki  2 20,7 krožna 715 755 40 405

Pokljuški maraton   2 21,2 krožna 1290 1430 140 470

Tek Ribniške koče  2 21,2 krožna 1290 1430 140 470

Tek po Logarski dolini 1 21,8 krožna 724 775 51 258

Maraton Rogla   3 21,6        krožna 1450 1500 50   230

Tek dveh dežel 2-3 12,8 krožna 845 870 25 190

DESTINACIJA TEŽAVNOST
1-3

DOŽINA
[km] OPIS H
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MAX

VIŠINSKA
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Soriška planina
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VELIKA PLANINA
Velika planina x x / 3 3,4 krožno-dvosmerna 1540 1615 75 135

VOJSKO
Vojsko x x / 2 - 3 7,2 krožna 1070 1125 55 200

ŽIRI
Žiri x x / 1 2,5 krožna 500 515 20 20
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Koledar za SLOvenSKI maraton
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Smučarski tek Ribniške koče

Tek dveh dežel

Organizatorji
TEK PO LOGARSKI DOLINI

Organizator: Športno društvo Solčava
Kraj tekmovanja: Logarska dolina
Dolžina prog: 20 km, 10 km
Dodatne informacije:
M: 051 331 356 (Jasmina Štiftar)
E: jasmina.stiftar@gmail.com

MARATON BOHINJ

Organizator: Smučarsko društvo Bohinj
Kraj tekmovanja: Bohinjska Bistrica* 
Dolžina prog: 20 km, 7 km
Dodatne informacije:
M: 041 381 607 (Blaž Repinc)
E: repinc.blaz@gmail.com
*Rezervna lokacije so tekaške proge na Soriški planini

MARATON JEZERSKO

Organizator: Park Jezersko
Kraj tekmovanja: Jezersko
Dolžina prog: 15 km
Dodatne informacije:
M: 040 389 250 (Rok Teul)
E: rok.teul@gmail.com

MARATON VOJSKO

Memorialni tek Andreja Erjavca, ki šteje za Regijsko 
prvenstvo in pokal občine Idrija, za otroške kategorije 
Organizator: TSK Idrija
Kraj tekmovanja: Vojsko
Dolžina prog: 22.5 km, 7.5 km, 5 km, 1.5 km
Dodatne informacije:
M: 041 377 809 (Miran Levpušček)
E: miran.levpuscek@gmail.com

MARATON OSANKARICA

Organizator: ŠD NLP
Kraj tekmovanja: Areh
Dolžina prog: 17,5 km
Dodatne informacije:
M: 041 644 932
E: drustvo.nlp@gmail.com

BLOŠKI TEKI

Organizator: Športno društvo Solčava
Kraj tekmovanja: Nova vas
Dolžina prog: 20 km, 7 km
Dodatne informacije:
M: 040 747 410 (Marjan Ivančič)

TRNOVSKI MARATON

Organizator: Zveza društev Črni Vrh
Kraj tekmovanja: Črni vrh nad Idrijo
Dolžina prog: 21 km, 7 km
Dodatne informacije:
http://crnivrh.eu/
M: 031 830 503 (Jernej Črnologar)
E: crno.log@gmail.com

PLANIŠKI TEKI

Organizator: PD Rateče-Planica
Kraj tekmovanja: Planica
Dolžina prog: 21 km, 7 km
Dodatne informacije:
M: 041 479 874 (Dejan Mezek)
E: deanmezek@yahoo.ca

POKLJUŠKI MARATON

Organizator: Športno društvo Pokljuka
Kraj tekmovanja: Športni center Triglav Pokljuka na 
Rudnem polju.
Dolžina prog: 21 km, 10,5 km
Dodatne informacije:
M: 040 484 495 (Tomaž Šušteršič)
M: 040 484 496 (Matej Kordež)
E: tomaz.sustersic@sloski.si

TEK RIBNIŠKE KOČE

Organizator: DŠR Josipdol
Kraj tekmovanja: Ribniška koča
Dolžina prog: 21 km, 7 km
Dodatne informacije:
M: 041 450 091 (Branko Sebanc)
E: brankosebanc1959@gmail.com

TEK DVEH DEŽEL

Organizator: /
Kraj tekmovanja: Rateče
Dolžina prog: 12,8 km, 7 km
Dodatne informacije:
M: 041 383 693 (Matej Soklič)
E: lauf.soklic@gmail.com

MARATON ROGLA

Organizator: TSK Rogla
Kraj tekmovanja: Rogla
Dolžina prog: 21,6 km in 7,2 km
Dodatne informacije:
M: 064 120 834 (David Voh)
E: TSK.rogla@gmail.com
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Pravila pokala SLOvenSKI maraton  0 0

1. ČLEN

Za sezono 2020 so predvideni naslednji termini za izvedbo tekmovanj za Pokal SLOvenSKI maraton:
5.1.2020  Tek po Logarski dolini
12.1.2020 Maraton Bohinj
18.1.2020 Maraton Jezersko
25.2.2020 Maraton Vojsko
2.2.2020 Maraton Osankarica
9.2.2020 Bloški teki
16.2.2020 Trnovski maraton
22.2.2020 Planiški teki
1.3.2020 Maraton Rogla
7.3.2020 Pokljuški maraton
14.3.2020 Smučarski tek Ribniške koče

2. ČLEN

Na prireditvah, ki bodo organizirane v drsalni tehniki, lahko udeleženci uporabljajo klasično in drsalno (skating) tehniko teka.

3. ČLEN

Tekmovanja za Pokal SLOvenSKI maratoni bodo predvidoma organizirana po dogovorjenem koledarju. Če organizator zaradi 
višje sile (slabe snežne razmere) ne more organizirati tekmovanja na predviden termin ima možnost prestaviti organizacijo 
tekmovanja. Tekmovanja, organizirana v prestavljenih terminih lahko štejejo za Pokal SLOvenSKI maratoni samo ob 
izpolnjenem pogoju, da je lahko v vsakem vikendu (sobota in nedelja) organizirano samo eno tekmovanje za Pokal SLOvenSKI 
maratoni, razen zaradi prestavitev v primeru izredno slabe zime.

4. ČLEN

Vsi organizatorji bodo, v primeru slabih snežnih razmer, dogovorjene termine za organizacijo posamezne prireditve 
spreminjali sporazumno.

5. ČLEN

Minimalna dolžina predvidene prireditve, katera bo štela za Pokal SLOvenSKI maraton je 20 km.

6. ČLEN

Za skupno uvrstitev za Pokal SLOvenSKI maraton bodo šteli teki na najdaljših progah v naslednjih starostnih kategorijah:

MOŠKI:
do 29 let (letnik 1990 in mlajši)
do 39 let (letnik 1989 – 1980)
do 49 let (letnik 1979 – 1970)
do 59 let (letnik 1969 – 1960)
do 69 let (letnik 1959 – 1950
nad 70 let (letnik 1950 in starejši)

ŽENSKE:
do 29 let (letnik 1990 in mlajše)
do 39 let (letnik 1989 – 1980)
do 49 let (letnik 1979 – 1970)
do 59 let (letnik 1969 – 1960)
nad 60 let (letnik 1960 in starejše)

7. ČLEN

Na prireditvah bo izvedeno tudi za tekmovanje v naslednjih otroških kategorijah, ki pa ne štejeta za skupno razvrstitev v 
Pokalu SLOvenSKI maraton 2020:
FANTJE: do 15 let (letnik 2005 in mlajši)
DEKLETA: do 15 let (letnik 2005 in mlajše)
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9. ČLEN

V sezoni 2020 bo izvedeno tudi tekmovanje ekip. Vsako ekipo lahko sestavlja od pet do največ deset tekmovalcev oz. 
tekmovalk. Da velja rezultat ekipe mora vsak član ekipe sodelovasti na vsaj eni tekmi. Za rezultat ekipe šteje vsota točk 
iz 7. člena tega pravilnika. Vsaka ekipa določi svojega predstavnika, ki pred prvim tekmovanjem posreduje na e-mail 
maraton@sloski.si ime ekipe, predstavnika ekipe ter seznam članov ekip. Seznam se lahko dopolni pred vsakim naslednjim 
tekmovanjem. Vsi člani zmagovalna ekipe prejmejo praktično nagrado sponzorja ekipnega tekmovanja CROC.SI. Posamezni 
člani ekipe se morajo prijaviti pod izbranim imenom ekipe.

10. ČLEN

Za končno skupno razvrstitev udeležencev Pokala SLOvenSKI maraton pridobljene na podlagi posameznikove uvrstitve na 
vseh izvedenih prireditvah, ki štejejo za Pokal SLOvenSKI maraton.
Na prireditvah, kjer bo istočasno izvedeno tudi tekmovanje za Pokal Alpina, se registrirani tekmovalci, ki nastopajo v Pokalu 
Alpina in so se prijavili tudi za maraton, upoštevajo tudi v rezultatih za Pokal SLOvenSKI MARATON 2020.

11. ČLEN

V Pokalu SLOvenSKI maraton bodo podeljene naslednje nagrade:
- Pokale v absolutni konkurenci na najdaljših progah prejmejo prvi trije uvrščeni v moški in ženski kategoriji.
- Medalje prejmejo najboljši trije udeleženci v posameznih kategorijah (11 kategorij) na najdaljših progah.
- Vsi udeleženci, ki bodo nastopili na vseh organiziranih prireditvah v sezoni 2020, bodo prejeli POSEBNO PLAKETO pokala 
SLOvenSKI maraton 2020.
- Vsi udeleženci v kategoriji fantov in deklet, ki bodo nastopili na vsaj treh prireditvah, bodo prejeli spominsko diplomo.
- V primeru, da imata dva udeleženca v skupnem seštevku enako število točk je boljši tisti, ki ima boljše posamične uvrstitve. 
- Priznanja bodo podeljena v primeru izvedbe vsaj polovice predvidenih tekmovanj.

8. ČLEN

Točke za skupno uvrstitev na tekmovanju za Pokal SLOvenSKI maraton prejmejo VSI uvrščeni tekmovalci po naslednji 
lestvici: 

1.mesto 100 točk 11. mesto 24 točk 21. mesto 10 točk

2.mesto 80 točk 12. mesto 22 točk 22. mesto 9 točk

3.mesto 60 točk 13. mesto 20 točk 23. mesto 8 točk

4.mesto 50 točk 14. mesto 18 točk 24. mesto 7 točk

5.mesto 45 točk 15. mesto 16 točk 25. mesto 6 točk

6.mesto 40 točk 16. mesto 15 točk 26. mesto 5 točk

7.mesto 36 točk 17. mesto 14 točk 27. mesto 4 točke

8.mesto 32 točk 18. mesto 13 točk 28. mesto 3 točke

9.mesto 29 točk 19. mesto 12 točk 29. mesto 2 točki

10.mesto 26 točk 20. mesto 11 točk 30. mesto 1 točka

vsi ostali 1 točka
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10 FIS pravil za tekače na smučeh
1 Vsak tekač na smučeh se mora obnašati tako, da na progi nikogar ne ogroža ali poškoduje.

2 Na tekaških progah je treba teči v označeni smeri. Potrebno je upoštevati opozorila in znake.

3 V kolikor je na progi urejenih več smučin za klasično tehniko, morajo počasnejši tekači teči v desni 

smučini drug za drugim.

4 Če ujamete tekača, ki teče v klasični smučini, stopite iz smučine in ga prehitite. Če ujamete tekača, ki 

teče na progi za drsalno tehniko in ga zaradi ozke proge ne morete prehiteti, tekača vljudno opozorite, 

da se vam umakne.

5 Pri prehitevanju moramo biti pazljivi. Palice je priporočljivo imeti ob telesu.

6 Na progi, ki je dvosmerna, se mora pri srečanju vsak tekač umakniti na svoj desni rob proge.

7 Vsak tekač mora na zahtevnejši progi svojo hitrost in gibanje prilagoditi znanju, pogojem na terenu, 

ostalim tekačem in vidljivosti. Prav tako mora ohranjati varnostno razdaljo in nadzorovati hitrost 

gibanja - zlasti na spustih.

8 Stanje v tekaški smučini oz. na progi ni dovoljeno. Če se ustavite, se umaknite ob rob proge, da ne 

ovirate drugih tekačev. Če padete, se poskušajte čim prej pobrati, stopiti ob rob tekaške proge ali 

nadaljevati s tekom.

9 Pri nesreči je vsak dolžan pomagati.

10 Vsak, očividec ali udeleženec nesreče, mora dati svoje osebne podatke.

11 Pripravila Mednarodna smučarska zveza FIS (Federation Internationale de Ski)
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Pomoč pri izbiri ustrezne opreme
SMUČI ...

Smuči za drsalno tehniko so krajše v primerjavi s 
smučmi za klasiko. Imajo manj izrazito krivino in so 
označene z oznako “skate” (drsalna tehnika). Smuči za 
klasično tehniko so pod nogo narabrene (ribje luske), 
imajo inteligentno drsno oblogo (kožo iz tekstilnih 
vlaken) ali pa so mazalne jih moramo pred tekom 
ustrezno namazati z mažami za oprijem – voski ali klistri.

Dolžino tekaških smuči izberemo glede na našo 
telesno višino, lahko pa tudi glede na telesno težo. Za 
sprehajanje in klasično tehniko teka uporabljamo smuči, 
ki so 15 do 20 centimetrov daljše od naše telesne 
višine. Za drsalno tehniko teka uporabljamo smuči, ki so 
od telesne višine daljše 5 do 10 centimetrov. Nekoliko 
bolj zanesljiv način, predvsem za zahtevnejše tekače, 
je izbor glede na telesno težo, ki nam hkrati pomaga 
izbrati tudi primerno togost ploskovnega loka.

PALICE ...

Palice sestavljajo ročaj z zanko, steblo, krpljica in 
konica. Steblo palice je izdelano iz različnih materialov 
(karbon, fiberglass, aluminij), kar se odraža pri njihovi 
teži in ceni. Za slabše pripravljene tekaške terene in 
celec uporabljamo palice z večjo krpljico, kar preprečuje 
vdiranje palice v sneg. Za tek v klasični tehniki primerno 
dolžino izberemo tako, da palice prislonimo vzporedno 
k vzravnanemu telesu (smo obuti). Palice naj bi 
segala nekje 5 centimetrov pod višino naših ramen. 
Prek ramen ne smejo segati. Za tek v drsalni tehniki 
primerno dolžino tako, da palice prislonimo vzporedno k 
vzravnanemu telesu (smo obuti). Palice naj bi segale do 
višine brade. Proizvajalci svetujejo tudi teoretično izbiro 
palic s formulo. Za klasično tehniko = telesna višina x 
0,85, za drsalno tehniko = telesna višina x 0,90.

ČEVLJI IN VEZI ...

Čevlji za smučarski tek morajo biti udobni, topli, zračni 
in nepremočljivi. Podplati čevljev za klasično tehniko 
in kombinirani čevlji so v primerjavi s čevlji za drsalno 
tehniko mehkejši, da omogočajo ustrezen upogib pri 
odrivu. Sprehajalci in manj zahtevni tekači v klasični 
tehniki običajno uporabljajo polvisok (kombi) čevelj, 
ki objame gleženj, s čimer izboljšamo stabilnost in 
vodljivost smuči. Za drsalno tehniko se uporablja visok 
čevelj s togim podplatom.

Tekaška obutev nima standardiziranih vezi, zato 
moramo za izbranega proizvajalca čevljev poiskati 
ustrezno vez. Na trgu obstajata dva sistema tekaških 
vezi. Različni utori na podplatu čevlja po vsej dolžini in na 
vezeh omogočajo kakovostno povezavo sistema čevelj-
smuči. Za obe tehniki teka se načelno uporabljajo enake 
vezi, razlika je le v trdoti gumic. Za klasično tehniko 
uporabljamo mehkejše, za drsalno pa trše gumice.

TEKAŠKA OBLAČILA ...

Tekaška oblačila izbiramo glede na vremenske razmere 
in stopnjo intenzivnosti teka. Tekmovalci na tekmovanjih 
uporabljajo tanke tekaške drese, ki jih oblečejo nad 
smučarsko perilo. Tanki tekmovalni dresi za rekreacijo 
niso primerni, še posebno ne v hladnejših dneh. 
Odsvetujemo jih tudi pri vadbi začetnikov. Za rekreativni 
tek povsem zadostujejo nekoliko bolj oprijeta zimska 
športna oblačila in smučarsko perilo. Na trgu je mogoče 
dobiti tudi posebna smučarsko tekaška oblačila. 
Debelejša smučarska oblačila (za alpsko smučanje) 
niso primerna, saj nam pri teku prehitro postane vroče. 
Za hojo in tek na smučeh velja pravilo, da oblečemo 
več tanjših oblačil, ki jih po potrebi lahko slečemo in 
obratno, odvisno od vremenskih razmer in stopnje 
intenzivnosti teka. Pomemben del tekaške opreme so 
rokavice. Rokavice za alpsko smučanje niso primerne. 
Primerne rokavice nas varujejo pred mrazom, žulji in 
odrgninami pri morebitnih padcih na trdem snegu. 
Tanjše petprste rokavice omogočajo dober oprijem 
dlani in nadzor nad palicami pri odrivih. Ob hladnejšem 
vremenu priporočamo uporabo kape ali traku, ki sega 
čez ušesa. Za gibanje v visokogorju in na močnem soncu 
ne smemo pozabiti na zaščitna sončna očala in zaščitno 
kremo.
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BANE kovinarstvo

Vesna Danica Klančar s.p.
Kremenca 15

1380 Cerknica

+386 41 704 791

baneklancar@gmail.com

 širina: 2m

 dolžina: 2,8m; s plugom: 3,6m
 višina: 1,7m
 moč: 27,8kW - 38KM
 gorivo: bencin; poraba: 7 - 8l/h (strojna ura)
 obrati na frezi: 0 - 3000 o/min - poljubno naprej nazaj
 priključek za izdelavo klasike: 1 - 2 poljubno
 plug po naročilu
 CE standard
 uporaben celo leto, zamenjava gosenic s poletnimi 
 (kosilnica mulčer, kmetijski priključki, itd...)

Krpanava kobilca
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