
Bohinjski 3kotnik (SOL6) 
Gozdna šola, Bohinj, 24. 8. 2013 
 

 

Vodja tekmovanja: Miha Škarabot (OK Polaris)     

Traserja: Jan Dovč (OK Tivoli) 

Sodnik OZS: Andrej Borštnik (OK Tivoli) 

Start: Žan Luka Šumečki (OK RJZ) 

Merjenje časa: Klemen Kenda (OK Azimut) 

Predstavnik tekmovalcev: Ana Pribaković Borštnik (OK Tivoli) 

Prijavna služba: Tajda Foški (OK Polaris) 

Zbirališče: Taborniški center Gozdna šola Bohinj (oznaka bo samo ob cesti Ribčev Laz – Zlatorog pod 

zbirališčem) 

Prijave: od 9:30 dalje 

 

Parkirišča: Plačljiva parkirišča pod Gozdno šolo, v Zlatorogu in pri žičnici Vogel. Brezplačno parkirišče 

pred Ribčevim lazom. Od brezplačnega parkirišča do GŠ je 4km hoje po prijetni sprehajalni poti nad 

jezerom. Od Zlatoroga do GŠ je približno 1km hoje po sprehajalni poti. Parkiranje v Gozdni šoli ni 

mogoče! Priporočamo, da v Bohinj prispete čimbolj zgodaj! 

Prvi start: 11:00 

Razdalja do starta: 800m, 8 minut hoje 

 

Karta: Bohinjsko jezero, M = 1 : 7500, E = 5m, risal: Mile Stevanović (avgust 2012) 

Teren: blago alpsko pobočje z relativno gosto mrežo poti, nekaj grapami, ponekod kamnito. 

Opisi kontrolnih točk: bodo na voljo samo v ciljnem prostoru, natisnjeni bodo tudi na kartah. 

Menjava karte za M21E, M21A, M18, Ž21A in M35: Obe karti sta priloženi v mapici; ko se proga na 

prvi karti konča, mapico obrnete in na drugi strani je proga od te KT (ki je označena kot start) do cilja. 

Opomba: Vse hudourniške struge so brez vode in so prehodne! 

MŽ10 in OTROŠKA kategorija: Spremljanje tekmovalcev na progi MŽ10 NI MOGOČE. Take 

tekmovalce morate nujno prestaviti v kategorijo OTROCI, ki ima enako progo. Sodnik je naročil Mariu 

Vaffu, da bo nadziral situacijo! Baje, da je smrtni greh, če spremljate svojega (ali nemara tudi tujega) 

otroka v MŽ10, zato bodite pazljivi! Vaffo se je že večkrat izkazal za neusmiljenega bojevnika jezika. 

Nagrade: male praktične nagrade. Skromne, ker je izkupiček tekme namenjen mladinski 

reprezentanci. 

Vsak tekmovalec tekmuje na lastno odgovornost. 

  



Proge 

 
 MŽ10, OTROCI:    1.1 km 50m 7KT 

 MŽ12, Začetniki   1.1km 50m 7KT 

 M14, Ž14, Ž16, ŽB:  1.8km 60m 11KT 

 M50, M55, MB, Ž35, OPEN 2.1km 70m 12KT 

 M16, Ž18, M45:   2.1km    60m 10KT 

 M35, MA, ŽA:   3.5km 140m 18KT   

 M18, ME:    4.1km 160m 20KT 

 

Prostovoljni prispevki za mladinsko reprezentanco: na tekmi je možno prispevati za delo mladinske 

reprezentance v sezoni 2013/2014. 

 

Izdelavo karte za tekmo sta omogočila Zveza tabornikov Slovenije in Orientacijska zveza Slovenije s 

pomočjo Fundacije za šport.  

Mladinska reprezentanca se zahvaljuje podjetju Rogač za sponzorski tisk kart. 


