
               

 

Športno društvo Victoria Club Vodice, 

Športno-planinsko društvo Gams in Občina Vodice 

vas v sodelovanju z Godbo Vodice, Mešanim pevskim zborom Biser 

in Rekreativno-turističnim centrom Krvavec 

ob slovenskem kulturnem prazniku  

vv  ssoobboottoo,,  88..  ffeebbrruuaarrjjaa  22002200,,  

 vabijo na 

1166..  vveelleessllaalloomm  zzaa  ppookkaall  OObbččiinnee  VVooddiiccee  

iinn  77..  ppoohhoodd  nnaa  KKrrvvaavveecc 
 

16. VELESLALOM ZA POKAL OBČINE VODICE  

Na veleslalomskem tekmovanju se bodo smučarji in deskarji pomerili na progi Audi 

Quattro, ki bo letos neposredno nad Plažo Krvavec. Tekmovalci bodo imeli zgolj 

eno vožnjo, ki bo štela za končno uvrstitev. Start posameznikov bo napisan pri 

prevzemu startnih številk in bo mogoč izključno po navedenem vrstnem razporedu. 

Kategorije bodo oblikovane naknadno po prijavi tekmovalcev. 

Izvedla se bo tudi tekma skupin 7 članov, od katerih morata biti najmanj 2 ženski 

članici. Vsak njihov čas se bo sešteval za skupinsko uvrstitev ter bo štel za osebni 

rezultat v kategoriji, kateri pripadajo. Odstop posameznika skupini prinese dve 

dodatni minuti. Vsaka skupina mora imeti svojega vodjo, katerega navedejo ob 

prijavi. Tekmovalec je lahko naš občan ali posameznik, ki je bil rojen v občini 

Vodice. 

Prijave na tekmo so možne do četrtka, 6. februarja 2020, do 24.00 ure, prek 

elektronskega naslova sport.victoria.club@gmail.com. Pri prijavi je treba navesti: 

ime in priimek, kraj bivanja, letnico rojstva in ime skupine. 

Veleslalom bo potekal v vsakem vremenu, dodatne informacije so na voljo na 

telefonski številki 041 716 772. 

 

7. POHOD NA KRVAVEC 

Pod okriljem Športno-planinskega društva Gams bo organiziran tradicionalni 7. 

pohod na Krvavec. Zbor bo med 7.30 in 8.30 uro pri spodnji postaji kabinske 

mailto:sport.victoria.club@gmail.com


žičnice, zaključek s pogostitvijo pa na Plaži Krvavec, kjer se bo odvijal tudi kulturni 

program. 

Pohod traja približno 2 uri. Ker bo pot potekala v zimskih razmerah, je nujna 

zimska oprema (dereze, gamaše, pohodne palice, rezervna oblačila) in primerna 

kondicijska pripravljenost. Spust pohodnikov je v lastni režiji ali s kabinsko žičnico, 

za katero karte zagotovi Občina Vodice. Prijava na pohod ni potrebna. Pohod bo 

potekal v vsakem vremenu, dodatne informacije so na voljo na telefonski številki 

041 694 734. 

 

 

URA PROGRAM DOGODKA KJE 

7:30–9:00 

registracija smučarjev, prevzem startnih številk, 

kuponov za malico, nakup ugodnejših kart, 

dobrodošlica 
spodnja 

postaja 

kabinske 

žičnice 

7:30–8:30 
registracija pohodnikov, prevzem kuponov za malico, 

dobrodošlica 

8:00 pozdravne skladbe Godbe Vodice 

8:30 start udeležencev 7. pohoda na Krvavec 

10:00–

12:00 
tekmovanje 16. veleslalom za pokal Občine Vodice Audi Quattro 

11:00–

13:00 
malica 

Plaža 

Krvavec 

13:00–

14:00 
kulturni program s podelitvijo pokalov in priznanj 

od 14:00 

dalje 
druženje "prosto po Prešernu" 

17:00 zadnji odhod s kabinsko žičnico 
 

 

 

LEPO VABLJENI TUDI NAVIJAČI IZ OBČINE VODICE! 

Občani, ki ne smučate in se ne želite udeležiti pohoda, vabljeni na Krvavec kot 

gledalci in navijači. Občina Vodice bo občanom, ki se bodo do 8.30 ure na 

zbirnem mestu registrirali, zagotovila brezplačen prevoz s kabinsko žičnico in 

malico. Skupaj boste lahko ob prijetnem druženju počakali na kulturni program, 

v katerem bodo nastopili člani Godbe Vodice in Mešani pevski zbor Biser, ter 

podelitev priznanj. 

 

SE VIDIMO V SOBOTO, 8. FEBRUARJA 2020, 

NA KRVAVCU!  


