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Socka, 10. aprila 2016 
 

Tako kot zadnja leta smo tudi letos gorsko-tekaško sezono pričeli v Socki z drţavnim 

prvenstvom za štafete. Letošnja izvedba je bila ţe peta po vrsti. Novost je uvajajo 

mešane štafete v vseh treh starostnih kategorijah, spremenjena pa je bila tudi pionirska 

proga: mladi tekači in tekačice so se spopadli na krajši progi. 

 

Jutranje meglice in hlad niso obetale nič dobrega, a kaj kmalu so sončni ţarki obsijali 

prizorišče in celotno traso teka ter osušili ostanke rahlega deţevja. Ravno prave temperature 

so obetale v Socki pravi tekaški praznik – uvod v gorsko-tekaško dogajanje v letu 2016. 

Tekaške trase ni bilo moč spregledati: nizko pokošena trava in ob straneh označena z 

zastavicami, kar je bila tudi novost na tovrstnih tekmovanjih. 

Za uvod so se na krajši, osnovnošolcem prilagojeni progi, pomerili najmlajši, prav tako v 

štafetni izvedbi teka. Tek je popestril celotni dogodek, najmlajšim pa polepšal dan, saj so bili 

udeleţenci »čisto prave tekme«, nagrajeni z enotnimi majčkami in medaljami. 

Tekmovalni del programa so na letos krajši, 1,3 kilometra dolgi progi, pričeli pionirji. 

Dvanajst ekip se je pomerilo za naslove najboljših, osem med pionirji, tri med pionirkami in 

ena v kategoriji mešanih ekip. Zmagi pri pionirjih so ubranili KGT Papeţ (16:30 v postavi 

Uršič, Sušnik in Podbregar) in tako ponovili lanskoletni uspeh. Med pionirji je drugo mesto 

presenetljivo v ciljnem šprintu osvojila  ekipa OŠ Vojnik (17:00) pred ekipo AK Domţale 

(17:03). Med pionirkami je prav tako lansko zmago ubranila ekipa KGT Papeţ (19:48 v 

postavi Dobovšek, Viriant in Poličnik), drugo mesto je osvojila ekipa Tabor Ţiri, tretje pa 

druga ekipa KGT Papeţ. Med posamezniki sta bila najhitrejša Rok Sušnik (5:04) in Maša 

Viriant, (6:12), oba iz zmagovalnih štafet KGT Papeţ. 

Na startni črti drugega starta so se zbrale ekipe absolutnih kategorij in sicer  pet moških ekip, 

dve ţenski ekipi in tri mešane ekipe (od tega ena mladinska). Med člani je lansko zmago 

ubranila ekipa KGT Papeţ (28:19 v postavi Bregar, Zarnik in Boţič)) pred ekipo ŠD 

Nanos(28:28) in Šmarnogorsko navezo, v ţenski konkurenci  pa so si zmago pritekle članice 

Šmarnogorske naveze (35:13 v postavi  Kozjek, Jaklič in Peperko) pred ŠD Nanos. Med 

mešanimi ekipami je zmagala ekipa ŠD Nanos (32:24 v postavi Fortin, Trojer in Strnad) pred 

prvo in drugo ekipo KGT Papeţ. Najhitrejša posameznika sta bila Marko Tratnik (9:07; 

Nanos) in Sara Jaklič (11:01; Šmarnogorska naveza). 

''Nekaj časa ţe nisem tekla gorskih tekov in ob današnjem tekanju me je prav »prijelo«, 

da bi se vrnila na gorsko-tekaške preizkušnje. Sicer pa vse pohvale za izvedbo 

tekmovanja organizatorju,'' je po koncu tekmovanja povedala članica zmagovalne mešane 

štafete Nanosa Aleksandra Fortin. 

''Zagnani organizatorji iz ŠD Socka si za organizacijo teka zasluţijo vse pohvale, vse je 

bilo res super. Proga ni preteţka, zaradi začetnega dolgega vzpona moraš znati 

razporediti moči. Je pa škoda, ker se tekmovanje ni »prijelo«, ker je udeleţba tako 

skromna. Tekmovanju bi bilo potrebno dati pravo veljavo, narediti ga bilo potrebno kot 

res pravi dogodek, revialno tekmovanje,'' pa je svoj pogled na tekmo predstavil član 

zmagovalne mešane štafete iz Nanosa Andrej Trojer. 

Rekordni doseţki izpred let niso bili preseţeni, vseeno pa čestitke nosilcem medalj ter seveda 

organizatorjem, ki so izpeljali odlično izvedeno tekmovanje. 


