
 
 

KRITERIJI ZA IZBOR REPREZENTANTOV V GORSKEM TEKU IN TRAILU 2023 

 

V sezoni 2023 so predvidena naslednja reprezentančna tekmovanja v gorskem teku in trailu: 

Balkansko prvenstvo v gorskem teku, 14. maj 2023, Nikšić, Črna gora 

Mednarodna tekma za mlajše mladince/ke (U18), 28. maj 2023, Annecy, Francija 

Svetovno prvenstvo v gorskem teku in trailu, 6.–10. junij 2023, Innsbruck, Avstrija 
 

Izbrana vrsta Slovenije se bo udeležila tudi tradicionalnih štafetnih tekem v gorskem teku: 

Stafeta 3 rifugi, predvidoma 20. 8. 2023, Collina, Italija 

Trofeo Vanoni, predvidoma 22. 10. 2023, Morbegno, Italija 

 

Kriteriji za izbor reprezentantov: 

 

1. Balkansko prvenstvo v gorskem teku 
Balkan mountain running championships, Nikšič, Črna gora, 14. maj 2023 (proge še niso znane)  

V reprezentanci lahko nastopijo največ 4 tekači in največ 4 tekačice v članski in mladinski 

kategoriji. Reprezentanti bodo izbrani na osnovi rezultatov letošnje in lanske sezone.   
Vsi zainteresirani tekači/tekačice naj svoj namen/željo po nastopu na tekmovanju sporočijo vodji 

strokovne skupine Združenja za gorske teke na mail: bostjan.nov@gmail.com! 

 

2. Mednarodna tekma za mlajše mladince/ke (U18)  
16th International U18 Mountain Running Cup, Annecy, Francija, 28. maj 2023 (4,6 km, +/-230 m) 

Reprezentanca bo izbrana na podlagi pregledne tekme v organizaciji Združenja za gorske teke 

pri AZS, ki bo na pobočju Škabrijela nad Novo Gorico v soboto, 20. aprila 2023. Pri izboru 

reprezentantov bodo upoštevani tudi drugi rezultati letošnje in lanske sezone.  

 

3. Svetovno prvenstvo v gorskem teku in trailu: 
2nd World Mountain and Trail Running Championships, Innsbruck, Avstrija, 6.–10. junij 2023 

 

Osnovno vodilo za izbor reprezentantov za nastop na Svetovnem prvenstvu je možnost uvrstitve 

v prvo polovico uvrščenih tekmovalcev/tekmovalk po oceni strokovne skupine Združenja za 

gorske teke pri AZS.  
 

Vsi zainteresirani tekači/tekačice naj svoj namen/željo po nastopu na tekmovanju sporočijo vodji 

strokovne skupine Združenja za gorske teke na mail: bostjan.nov@gmail.com! 

 

Reprezentanca bo izbrana najkasneje do 28. aprila 2023, ko je rok za dokončno prijavo. 

 

Na sporedu Svetovnega prvenstva so 4 članske in ena mladinska tekma:  

 Vertical (člani/ce: sreda, 7. junij, 7,3 km +1020 m) – V reprezentanci lahko nastopijo največ 

4 tekači in največ 4 tekačice. Reprezentanti bodo izbrani na osnovi rezultatov letošnje in 

lanske sezone.  

 Trail short (člani/ce:_četrtek, 8. junij, 44,6 km +3132m/–2719m) – V reprezentanci lahko 

nastopi največ 5 tekačev in največ 5 tekačic. Reprezentanti bodo izbrani na osnovi pregledne 

tekme Prvenstvo Slovenije v kratkem trailu, Savinjski k6 trail, Migojnice, 15. april 2023. Pri 

izboru reprezentantov bodo upoštevani tudi drugi rezultati letošnje in pretekle sezone. 



 
 

 Trail long (člani/ce: petek, 9. junij, 85,6km, +5554 m/–5966 m) – V reprezentanci lahko 

nastopi največ 5 tekačev in največ 5 tekačic. Reprezentanti bodo izbrani na osnovi rezultatov 

letošnje in lanske sezone.  

 Mountain classic (gor/dol) (mladinci/ke: 6,7 km, +/-374 m, člani/ce: 13,7 km, +/-751 m) – 

V reprezentanci lahko nastopijo največ 4 tekači in 4 tekačice tako v članski kot v mladinski 

kategoriji. 

Mladinska reprezentanca bo izbrana na podlagi pregledne tekme v organizaciji Združenja 

za gorske teke pri AZS, ki bo na pobočju Škabrijela nad Novo Gorico v soboto, 20. aprila 

2023. Pri izboru reprezentantov bodo upoštevani tudi drugi rezultati letošnje in lanske 

sezone.  

Članski reprezentanti bodo izbrani na osnovi rezultatov letošnje in lanske sezone.  

 

4. Stafeta 3 rifugi, predvidoma 20.8.2023, Collina, Italija 

Trofeo Vanoni, predvidoma 22.10.2023, Morbegno, Italija 

Ekipi bosta izbrani na osnovi interesa tekmovalcev in presoje doseženih rezultatov v sezoni. 
 

 

Ljubljana, 23. 1. 2023      Boštjan Novak 

vodja strokovne skupine  

        Združenja za gorske teke pri AZS 


