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ODPRTO PRVENSTVO V TEKU NA SMUČEH ZA SLEPE IN SLABOVIDNE 2007
Tudi v letošnjem letu smo izpeljali tekmo na 3000m v teku na smučeh za slepe in slabovidne.
Tekma je bila organizirana na Rudnem polju na Pokljuki. Organizator in izvajalec tekme je
bila ZDSSS, podizvajalec pa je bilo ŠDSS, ki ravno v tem času prireja zimski športni tabor
mladih slepih in slabovidnih na Pokljuki.
Tekmovanja se je udeležilo kar nekaj članov iz različnih MDSS-jev, Razen Ptuja in Kopra so
bila zastopana vsa društva. Tekmovalo se je v treh starostnih kategorijah in sicer mladinci,
člani in veterani. Tekmovalo se je tudi v kategorijah ločenih glede na slepoto oz. slabovidnost
in sicer na kategorije B1, B2 in B3 združeno z B4. Tekmovalci pa so bili tudi ločeni glede na
spol.
Tekmovanje je bilo izpeljano v soboto 17.3. 2007 ob 10.00. Odprl ga je častni gost g. Franci
Pirc, ki je s strani ZDSSS zadolžen za pokrivanje prireditev na gorenjskem. Udeležence je
prijazno pozdravil in jih spodbudil k poštenemu tekmovanju. Izrazil je zadovoljstvo, da se
ponovno srečamo na Pokljuki, na svežem gorskem zraku. Vodja tekmovanja Gregor Habjan
je prav tako pozdravil tekmovalce/lke in poudaril nekaj pomembnih napotkov v zvezi z
potekom tekmovanja in časovnim urnikom. Najprej so se tekmovalci in tekmovalke pomerile
v tehniki klasičnega sloga, na pot je šlo 17 tekmovalcev in 9 tekmovalk. Nato so se pa
tekmovalci in tekmovalke pomerile še v prostem slogu, na progo se je podalo 5 žensk in 5
moških.
Ob zaključku prvenstva je bilo v Šport Hotelu na Pokljuki organizirano kosilo. Vzporedni
ogled kratkega filma iz lanskoletnega prvenstva so si tekmovalci lahko pogledali kar med
kosilom. V hotelu smo izvedli tudi podelitev odličij, le ta je podeljeval predstavnik ZDSSS, g
Franci Pirc.
Prvenstvo je potekalo ob lepem sončnem vremenu, prijetni atmosferi in zelo dobrem
razpoloženju tekmovalcev. Kljub majhnemu številu prijavljenih v posameznih kategorijah,
smo se veselili udeležbe in se prepričevali da bo v prihodnje udeležba večja. Presenetilo nas
je, da sta praktično v najmočnejši skupini članov B3 nastopila le dva tekmovalca. Podobna
situacija je bila tudi v drugih razvrstitvah, kjer sta bila le dva ali trije tekmovalci/ke.
Tekmovalci so po zaključku tekmovanja in slavnostne podelitve izrazili zadovoljstvo in
zagotovo obljubili ponovno srečanje prihodnje leto. Tudi s tem člankom apeliram na MDSSje po Sloveniji, da v prihodnjem letu spodbujajo člane k tovrstnim tekmovanjem in s tem
povečajo udeležbo njihovih članov na tekmovanjih.
Absolutni zmagovalec pri moških, je bil bivši reprezentant iz kategorije članov Franc
Vodenik (MDSS Ljubljana), pri ženskah pa je bila absolutna zmagovalka prav tako iz
kategorije članic Zdenka Benedik (MDSS Kranj).
Zahvalil bi se moji ekipi ŠDSS, Katjuši Koprivnikar, Jerneji Jelenc, Tatjani Murn in Igorju
Miklavčič, ki so veliko pripomogli k izpeljavi tekme, prav tako pa tudi spremljevalcem na
progi in ob progi, ki so dali svoj vložek k kvaliteti tekmovanja. Ob tej priložnosti pa bi se
zahvalil tudi vsem, ki pripomorete k izvedbi tovrstnih tekmovanj in taborov, ki spodbujajo
šport ter tekmovalcem, ki se teh tekmovanj udeležite.
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