
NALOGE TEKMOVALCEV “ BRAJNIKOVEGA MEMORIALA 2014“: 
 
1. dan (13. 6. 2014) 
 
PLAVANJE 
Opis naloge: plavanje na Blejskem jezeru cca 800 metrov. 
Oprema: kopalke in očala 
 
Tekmujeta dva tekmovalca, tretji tekmovalec ju spremlja po cesti od Regatnega centra (Mala 
Zaka) do Velike Zake in s seboj nese opremo. Plavalca se javita sodniku na cilju in na startu. 
Četrti tekmovalec se že pred štartom odpelje na parkirišče v Veliki Zaki in pripravi kolesa. 
 
Možna menjava. 
 
KOLESARJENJE 
Opis naloge: kolesarjenje od Velike Zake mimo do Drage 
Oprema: tekmujejo trije tekmovalci, predpisno kolo, nahrbtnik, kolesarska čelada, Koritno-
čez brv preko Save- skozi Kamp Šobec- po makedamski v smeri Lesce/Radovljica, 
Radovljica-krožišče-izvoz Lesce, z glavne ceste v Lescah se zavije desno za Letališče Lesce 
(to je križišče nasproti gostišča »Leščan«, po cesti mimo mimo letališča Lesce, Begunje-
Draga (parkiranje vozil ob cesti). 
 
Četrti tekmovalci se takoj odpeljejo naravnost na parkirni prostor v Dragi, kjer poskrbi za 
kolesa svoje ekipe. Po odhodu svoje ekipe se takoj odpelje na parkirni prostor v Završnici (pri 
nogometnem igrišču).   
 
Možna menjava.  
 
GORSKI POHOD 
Opis naloge: gorski pohod Draga-planina Preval-Begunjščica-Poljška planina-Završnica 
Oprema: tekmujejo trije tekmovalci, nahrbtnik, visoki čevlji nad gležnjem 
Tekmovalci odložijo kolesa na parkirnem prostoru v Dragi in se pripravijo za gorski pohod. 
Štartajo s parkirnega prostora in nadaljujejo po cesti mimo gostišča po makedamski poti, kjer 
po cca 400 m skrenejo desno na gorsko pot proti planini Preval. S planine Preval (sodnik) 
nadaljujejo pot v smeri vrha Begunjščice (sodnik bo pri obeležju na vrhu). Z vrha Begunjščice 
se spustijo mimo Roblekovega doma do Poljške planine (sodnik), od tam pa krenejo desno v 
smeri Završnice (glej smerokaz za Završnico). Na koncu gozdne poti prečkajo strugo potoka 
in pridejo do gozdne ceste, kjer  zavijejo levo in nadaljujejo pot po (makedamski) gozdni cesti 
do nogometnega igrišča v Završnici, kjer  jih čaka četrti tekmovalec, ki pred tem pripravi 
kolesa. 
 
Četrti član ekipe se takoj po odhodu svoje ekipe odpelje do vojašnice na Rudnem polju, kjer 
parkira vozilo in počaka vse ostale četrte člane za reševanje testa iz prve pomoči.  
 
Možna menjava. 
 
KOLESARJENJE 
Opis naloge: kolesarjenjem Završnica-Pokljuka (vojašnica na Rudnem polju). 
Oprema: tekmujejo trije tekmovalci, predpisno kolo, nahrbtnik, kolesarska čelada 
Trasa: Z nogometnega igrišča v Završnici se po cesti mimo gostišča »Pri medvedih«, na 



koncu naselja zavijejo levo mimo spomenika, nato v naselju Most zavijejo desno pod podvoz 
regionalne ceste, nadaljujejo skozi naselje-Breg-Peškovci-Zasip-Vintgar-Mevkuž-Gorje-
Zatrnik-Pokljuka Rudno polje (parkirni prostor pred vojašnico). Tam četrti član prevzame 
kolesa, ostali člani ekipe stečejo na strelišče, kjer izvedejo streljanje.  
 
 
STRELJANJE 
Opis naloge: Strelja se posamezno leže in sicer se vsak od petih nabojem sproti vstavlja v 
puško. Po opravljenem streljanju skupaj stečejo do sodnika na cilju. 
 
CILJ PRVEGA DNE NA RUDNEM POLJU 
 
 
2. dan (14. 6. 2014) 
  
Ob 07.00 uri se četrti tekmovalci vseh ekip zglasijo pri sodniku v učilnici, kjer rešujejo 
vprašanja s področja splošne razgledanosti.   
 
GORSKI POHOD: 
Štart: 7.00 – prva štarta ekipa, ki je bila prvi dan tekmovanja zadnja, nato pa na vsako 
minuto naslednja po vrsti do ekipe, ki je bila prvi dan tekmovanja prva. 
 
Opis naloge:  
Pokljuka-Jezerca-Studorski preval-križišče Velo polje, Voje-Proti Vojam do planine 
Sp.Grintovca (višina 1170m) - desno nazaj v breg mimo Zg.Grintovce (1250m) na 
Krstenico(1660m) in naprej na planino Blato do Vogarja in spust v Bohinj. Višinska razlika je 
sicer  čez sedlo manjša, je pa pot krajša(za malo). Od Križišča Velo polje-Voje je čez sedlo 
vzpona 300m in spusta 460m, točneje do planine pod Mišelj vrhom se spusti pot  160m, se 
dvigne na sedlo 180m in se spet spusti  za280m. Od križišča Velo polje-Voje pa se do 
Sp.Grintovce spusti pot  za 650m in se dvigne do Krstenice za 490m. 
 
Oprema: tekmujejo trije tekmovalci, nahrbtnik, visoki čevlji nad gležnjem 
do Bohinjskega jezera (gostišče Kramar). Tu se pripravijo za veslanje, možna menjava. 
 
Četrti tekmovalci se takoj odpeljejo do Bohinjskega jezera (gostišče Kramar), kjer parkirajo 
vozila na parkirni prostor in prevzamejo opremo svoje ekipe. 
 
Možna menjava. 
 
VESLANJE: 
Opis naloge: veslanje na Bohinjskem jezeru in sicer od travnika pri cerkvi sv. Martina do 
Ukanca, kjer čoln potegnejo na obalo in stečejo na travnik, kamor jih usmeri sodnik  
Oprema: tekmujejo trije tekmovalci, kanu (obvezna uporaba reševalnih jopičev)  
Opremo zagotovi organizator.  
 
Po končanem veslanju v Ukancu se javijo sodniku in se pripravijo za kolesarjenje. 
 
Zadnja možna menjava. 
 
 



KOLESARJENJE  
Opis naloge: kolesarjenje od Ukanca do mostu v Ribnem 
Oprema: tekmujejo trije tekmovalci, predpisano kolo, nahrbtnik, kolesarska čelada 
 
Iz Ukanca se peljejo po glavni cesti Bohinj-Bled. Pred Bledom zavijejo desno proti strelišču 
Mačkovec, kjer nadaljujejo po cesti do naselja Selo. Pred naseljem zavijejo desno v smeri 
Save, nato pred mostom zavijejo levo in nadaljujejo po makedamski poti ob Savi v smeri 
naselja Ribno. Ko pripeljejo do piknik prostora pred Ribenskim mostom, predajo kolesa 
četrtemu članu. Nato peš prečkajo most in se javijo sodniku za prečenje Save.  
 
PREČENJE SAVE 
Opis naloge: prečenje Save 
Oprema: športni copati, vponka, vrv 
 
Tekmovalci se pred mostom javijo sodniku, kjer nato prečkajo Savo. Pri tem je OBVEZNA 
uporaba vponke in vrvi. Po prečenju Save se isti trije tekmovalci, ki so prečili Savo, zberejo in 
skupaj tečejo čez Ribensko goro mimo tenis igrišča na prireditveni prostor pod Ribensko 
goro, kjer izvedejo še praktično nalogo. 
 
PRAKTIČNA NALOGA 
Ob prihodu na prireditveni prostor se javijo sodniku na parktični nalogi in jo opravijo brez 
ustavljanja časa in sicer izmenično eden po eden, po opravljeni nalogi stečejo do sodnika na 
cilju. 
 
POMEMBNO: 
V času tekmovanja lahko četrti tekmovalci ustavljajo spremljevalna vozila SAMO na 
naslednjih mestih: 
- pod hotelom Park na Bledu, 
- Regatni center 
- Draga 
- Završnica – pri nogometnem igrišču 
- vojašnica Rudno polje, 
- gostišče Kramar v Bohinju, 
- Ukanc, 
- v bližini Ribenskega mostu v Ribnem  
- parkirni prostor pod Ribensko goro v Ribnem. 
 
Vsi udeleženci tekmovanja (predvsem vozniki spremljevalnih vozil), morajo ves čas voziti le 
po javnih cestah, upoštevajoč vsa cestnoprometna pravila. Prav tako morajo vozila parkirati v 
skladu s cestno prometnimi predpisi in na takšen način, da ne ovirajo tekmovalcev oz. 
rednega prometa ostalih udeležencev v pometu. 
 
ORGANIZATOR SI ZARADI VARNOSTI TEKMOVALCEV OZ. NEPREDVIDENIH 
VREMENSKIH RAZMER, VES ČAS TEKMOVANJA DOVOLJUJE DOLOČENE 
DELE TRASE SPREMENITI OZ. ČAS USTAVITI NA POSAMEZNIH DELIH 
TRASE. 
 
Športni pozdrav! 
Robert Mencin 
vodja tekmovanja 


