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Na opuščeni Zelenici

živahno kof v starih časih
Na nekdanjem smučišču na Ljubelju je potekalo

državno prvenstvo v turnem smučanju

Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!

POTEM KO JE žalostno propadlo tržiško smučišče, kjer je
svoje prve smučarske korake
naredil tudi Bojan Križaj, je
Zelenica postala raj za turne
Konec tedna pa je
smučarje.
bil tam pravi turnosmučarski
praznik, resda z nekaj manj
tekmovalci in navijači kot
na Pokalu Vitranc v Kranjski
Gori, a zaradi 1536 metrov
nadmorske višine na višji
ravni. Na državnem prvenstvu so se v soboto in nedeljo
tekmovalci, v katepomerili
goriji hobby pa še rekreativci
brez merjenja
časa.
Samo 17 minut in 59 sekund
je potreboval
zmagovalec

liriki:)

Nejc

Kuhar,

obeh tekem,

ie čas,

za

smučmi z Ljubelja
do koče na Zelenici, za kar
navadni ljudje potrebujemo
poleti kako uro in pol. Tako
kot na podkorenski
strmini
so tudi na zeleniških vzponih
in spustih odločali zadnji metri dirke, saj je Nejcu ves čas
dihal za ovratnik Luka Kovačič. Rezultatov ni bilo treba
vzpon s

uveljavljati

sploh ni
vedel,

turnem

smučanju,
in to je

po

bila odlična
Imeli

smo

čas, ampak
za razpo-

še več?

bolj

pohvalil

spikerja,

loženje.
»Resjebilofajn,

tekmovalce in
navijače. Marsikdo
za

olimše

»Samo

časa je, kdaj se bo
Neuradno naj bi
olimpijskih
igrah leta 2022

na
so

sodelovali samo

predstavi-

tveno, leta 2026 pa že čisto

pridružili

uradno.«
TINA

HORVAT

v

K odličnemu vzdušju
so pripomogli navijači.

katerem je Nejc

prišel z Ljubelja
na Zelenico,

turno
celo

to zgodilo.

in poskrbeli, da smo se vsi skupaj zelo
vsi v
lepo imeli in da smojli
dolino zadovoljni
z doživese nam

in serijski

vprašanje

navijače in še
vreme.
Kaj bi hoteli

Še posebno
bi rad
vse rekreativce, ki

vsej verjetnosti

postalo
smučanje
pijska disciplina.

strastne
prelepo

zmagovalec

zbiralec naslovov državnega

nizator in celo pobudnik
Zelenice Ski Raida, kakor
se tekma uradno imenuje,
pa nam je še, da bo
povedal

priložnost.

fotofinišem,
pa saj tudi ni
šlo toliko za

dvojni

prvaka.
Nejc Kuhar je bil tudi orga-

kako so
videti
tekme v

s

je vtise po tekmi strnil

tjem,«

do zdaj

S?
r

yyvjf«g'

a

običajnim
ljudem
uspe v uri in pol.

Med veterani je zeleniške
strmine premagoval tudi
nekdanji vrhunski plezalec,
direktor uspešnega podjetja
Lumar Marko Lukič.
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Tudi proge so
pripravili.

d�bro
.

