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JubileJ ene najstarejSih smuCarskih tekem 
Medvoske Veteranske tekme so potekale v ze petdeseti izvedbi. Ko so jih zaceli organizirati, si niso predstavljali, da bodo pisale taksno zgodovino. 

MAJA BERTONCELJ 

Rudno - Smucarska tekmo
vanja imajo v Sloveniji dol
go_ tradicijo. Pokal Vitranc je 
bil pretekli konec tedna iz
peljan v 6i. izvedbi, Zlata li
sica januarja pa v 58. Tosta 
tekmovanji, na katerih tek
mujejo najboljsi smucarji in 
smucai-ke na svefu. Potekajo 
pa tudi taksna; na katerih se 
merijo -rekreativci. In med
nje sodijo medvoske Vete
ranske tekme, ki so docaka
le ze petdeseto izvedbo. 

Pisalo se je leto 1968, ko 
je na planini na Golem Brdu 
V medvoski obcini poteka
lo drustveno smucarsko 
tekmovanje TVD Partizari 
Medvode, ki so ga nato pre
imenovali v Veteranske tek
me. Prvonedeljovmarcuso 
pripravili petdeseto izved
bo. Potekala je na smucisfu 
Rudno pri Zelezniki.h, kjer 
so gostovali cetrtic. V teh 

letih se je marsikaj spreme
nilo. Sprva je bil zmagovalec 
tisti, ki je bil v cilju z najbolj
sim casom, kasneje pa so 
uvedli pravilo najbolj pov
precnega casa, ki je ostalo 
vse do <lanes. Na tokratnih 
Veteranskih tekmah sta bila 
prisotna dva, ki sta zraven ze 
od zacetkov. To sta Matevz 
Earle in Dane Kus. Tekmo 

tekmovanja, kot ga imamo 
mi, ni nikjer po Slovei:riji, 
ne zasledim, da bi bilo tudi 
zunaj nasih nieja. To so po
sebne tekme, tretje na1sta0 

rejse smucarsko tekmova
nje, poleg Zlate lisice V Ma
riboru in Pokala Vitranc v 
Kranjski Gori. Tam tekmu
jejo na obicajen nacin, · mi 
pa cisto drugace,« je ·pojas-

Pisalo se je leto 1968, ko je na planini na Golem Brdu 
V medvoski obcini potekalo drustveno smucarslco 
tekmovanje TVD Partizan Medvode, lei so ga nato 
preimenovali V Veteranske tekme. Prvo nedeljo V 

marcu so pripravili petdeseto izvedbo. 

sta spremljala ob progi: »Ko 
smo zaceli pripravljati smu
carske tekme, si zagotovo 
nismo mislili, da bomo do
cakali petdeseto izvedbo. 
Zelo sem vesel, da se je tra
dicija ohranjala in da je ude
lezba tako dobra. Taksnega 

njeval 86-letni Matevz Ear
le. Le nekaj mlajsi je Dane 
Kus, ki bo letos dopolnil 84 
let. »Na nase zacetke imam 
zelo lepe spomine. Bili smo 
rnladi, vse smo delali z vese
ljem. Navzgor smo 'stam
fali', navzdol pa smucali. 

Zmagovalci jubilejnih, petdesetih veteranskih tekem po kategorijah iri skupno 

Po jutru sedan pozna 
Vsak dan od ponedeljka do petka ob pol.osmih zjutraj skupina sestih gospa 
in dveh gospodov ·iz krajevnih skupnosti Predoslje in Britof izvaja vadbo za 
dobro pocutje. · 

MASA LIKOSAR 

Predoslje-Skupina, ki deluje 
v okviru Drustva Sola zdravj a, 
se sestaja ze tri leta na zupnij
ski posesti v Predosljah. Prav
zaprav so ravno ob nasem 
obisku, to je bilo 3- marca, 
praznovali tretjo obletnico. 
Zdruzujejo_ se z narnenom 
izvajanja vadbe, imenovane 
1000 gibov, ki ob vsakodnev
ni ponovitvi pripomore k 
boljsemu pocutju, gibljivosti 
in zdravju. Vadbo je v njiho
ve kraje pripeljala Branka 

Perne, tudi vodja skupine, ki 
je ze pred tern obiskovala vad
bo v Sencurju. »Z leti posta
nemo vse okornejsi, telo se 
spremeni in priznati si mora
mo, da nismo vec tako giblji
vi kot v rnladih letih,« je deja
la Pemetova. 

Vaje izvajajo pol ure, v tisi
ni, pri tern se poglobijo vase, 
V svoje rnisli. Vadba vklju
cuje razgibavanje celega te
lesa, dihalne vaje, tudi ma
sazo hrbta, sklenejo pa jo s 
pozdravom soncu. Pred raz
gibavanjem tudi pokrarnljajo 

in si izmenjajo informacije o 
ljudeh in stvareh, ki se jih do
taknejo. »Velik pomen da
jemo socializacijskemu tre
nutku, elementu povezova
nja in druzenja, saj je v starej
sih letih kljucno, da ne pride 
do osamelosti in izkljucitve. 
Enkrat tedensko se zato po 
vadbi d.ruiimo tudi ob kavi,« 
je dodala Pernetova. · 

Trenutno so med vadecimi 
pretezno starejsi, najstarejsi 
med njimi steje osemdeset 
let, sicer pa medse sprejmejo 
posameznike vseh generacij. 

Prav lepo je bilo. Se dob
ro se spornnim. Nismo si 
mislili, da bo fo tekmova~ 
nje pisaio taksnci ~go<lovi
no. Sploh nismo razmislja
li o tern, razrnis"ljali smo za 
leto vnaprej . Hitro se je obr
nilo teh petdeset izvedb,« je 
dejal Kus. 

Najstarejsi udelezenec 
je bil tokrat Bogdan Skvar
ca, letnik rojstva 1940. ,,Na 
progi nisem imel nobenih 
tezav. Nekajkrat na ·1eto se 
grem na smuci. Rad smu
cam,« je pojasnjeval po 
koncu tekmovalnega dela 
dogodka, ki mu vselej sle
di dnizenje iri. cakanje na 
razglasitev. V boju za naj
bolj povprecen ~as je bilo 32 
zensk in 42 moskih. Med 
pripravnicarni se je povprec
nemu fam najbolj pribliza
la Irena Stare, druga je bila 
Silvana Marn, tre* pa S_il: 
va _cai-ni.an. Najhitrejsi cas 
je dosegla Barbara Teraz. 
Med pripravniki so prvi trije 
Bostjan Bitenc, Roman Sta
re in Damjan Azm.an, naj
hitreje pa se je po progi pe
ljal Gorazd Carnian. Naj
boljsa veteranka na petdese
ti izvedbi je Andreja Kuralt 
pred Silvo t.Jmek in Marino 
Hizar, najhitrejsi cas je do
segla Silva Vovk, najboljsi 
veterani pa so Branko Fiser, 
Franc Lavrinc in Peter De
zman. Najhitrejsi je bil Ro
bert Stajer. Pokal za najbolj
si pribli.zek povprecnemu 

· casu vseh udelezencev pa je 
prejela: Zvonka Hocevar. or: 
ganizatorji so bili zadovolj
ni. »Udelezba je bila po pri

. cakovanjih,' kar pomeni ok
rog stevila sto, in vecina jih 
je tudi tekmovala. Tudi vre
me nam je bilo naklonjeno, 
ni bi.io poskodb, bilo je veli
ko dobre v-olje ... Veteranske 

Matevz Barie in Dane Kus sta zraven ze od zacetka, ze vec 
kot petdeset let. / Fotoc Peter Ko!enina 

Najstai-ejsi udelezenec je bil Bogdan Sl<varca, rojen leta · 
1940·. / Foto: Peter Ko!enina 

tek:rne bodo sle naprej,« je 
dejal vodja organizacijskega 
odbora Marko Kristan. 

Veteranske tekme zadnja 
leta potekajo pod okriljem 
Planinskega drustva Medvo
de. » Nadvse· smo ponosni, da 
imamo pod svojim okriljem 
tretje najstarejse smucarsko 
tekmovanje v Sloveniji, za 
Pokalom Vitranc in Zlato li
sico. Cilj je druzenje. Tako 
·je bilo nekdaj, je <lanes in bo 
tudi v prihodnje. Druzenje 
tistih, ki zivimo v medvoski 

obcini, zunaj njenih meja 
in tudi zunaj meja Sloveni
je. Ob taksni organizacij
ski ekipi se za prihodnost ni 
bati,« je zakoI).ec povedal Go
razd Sturm, predsednik Pla
ninskega drustva Medvode. 
Zbrane sta nagovorila zupan 
Medvod Nejc Smole in Kata
rina Kotnik iz Planinske zve
ze Slovenije. 

Ob jubileju so izdali tudi 
bilten, v katerem je prikaza
na dolga zgodovina Veteran
skih tekem. 

Za boljse pocutje vadeci drug drugemu tudi zmasirajo hrbet. / Fotoc Mala Ukosa, 

»Spodbujamo zdrav zivljenj
ski slog, krepimo zdrav
je in dobro pocutje, zato so 

vabljeni vsi, ki bi zeleli slediti 
tern navadam,« je poudarila 
sogovornica ~ se dodala, da 

njihova vadba dokazuje, da 
rek, da se po jutru dan poz
na, se kako drzi. 




