18. WMRA/WMA
Svetovno prvenstvo
veteranov
v gorskih tekih
RATITOVEC
MOUNTAIN RUNNING

18. WMRA/WMA Svetovno
prvenstvo veteranov v gorskih tekih
23. mednarodni tek na Ratitovec

2. 6. 2018
Železniki - Ratitovec

PODATKI O PROGI

PROGA A: dolžina 10,8 km, višinska razlika 1184 m,
moški M35 do M50, Open race moški
1636 m

1636 m

452 m

PROGA B: dolžina 7,2 km, višinska razlika 869 m,
ženske W35 do W75, moški M55 do M75, Open race ženske
1636 m

767 m

CILJ

ŠTART B

ŠTART A

Andrew Douglas, Škotska, zmagovalec teka na Ratitovec v okviru tekme svetovnega
pokala 2015
Imam res odlične spomine na tek na Ratitovcu. Zelo vznemirljivo vzdušje na štartu in naporen
vzpon do cilja. Zahtevna, tehnična proga, toda ko pridete do cilja, boste nagrajeni z osupljivim
pogledom na okoliške gore. Podpora na cilju je odlična in resnično pomaga, ker so noge že
resnično utrujene!

Miran Cvet, Slovenija, večkratni državni prvak v gorskih tekih in večkratni zmagovalec
teka na Ratitovec
Tekma na Ratitovec je ena izmed najtežjih in odlično organizirana. Proga je zelo težka in
osebno mi zelo ustreza. Organizator se vsako leto maksimalno potrudi in le tako naprej.

Fujio Miyachi, , Japonska, večkratni udeleženec teka na Ratitovec

Ratitovec je ena izmed lepih gora v Sloveniji. Končni del proge je zelo strm in težek, a ko
pridete na cilj imate čudovit razgled.
Morate se udeležiti teka na Ratitovec!
Slovenija je zelena dežela, okusna hrana, prijazni ljudje in tekma je super!

Ana Čufer, Slovenija, državna prvakinja v gorskih tekih in zmagovalka teka na
Ratitovec
Tek, ki slovi po lepi naravi in dobri organizaciji. Na cilju te vedno pričakajo navijači, manjša
pogostitev in seveda čudoviti razgledi!

Peter Lamovec, Slovenija, državni prvak v gorskih tekih in zmagovalec teka na
Ratitovec
Tekma na Ratitovec je ena izmed najtežjih in odlično organizirana. Proga je zelo težka.
Organizator se vsako leto maksimalno potrudi.
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Selška dolina z okolico ponuja
številne možnosti za pohodništvo, kolesarjenje in ostale športe,
pozimi pa vabi smuka na smučiščih
Soriška planina, Cerkno in Črni vrh.
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V Selški dolini je bilo nekoč doma fužinarstvo, ki je zaznamovalo kraje vzdolž Selške Sore. Železarska dejavnost, ki so jo omogočile velike
zaloge železove rude po okoliških hribih, bogate zaloge lesa ter reka
Selška Sora kot pogonska sila, je dajala utrip mestu vse do leta 1902.
Zgodovino kraja si lahko ogledate v Muzeju v Železnikih.

Sprehod po starem delu Železnikov poteka po naseljih Racovnik, Trnje
in Na plavžu, nekdaj trškem delu, ki predstavlja zanimivo in bogato
fužinarsko dediščino kraja. Več informacij - TIC Muzej Železniki.
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O železarski obrti v kraju pričajo
železarske hiše in eden od dveh
plavžev, ki je edinstven te vrste v
Evropi, restavriran in ohranjen kot
tehniški spomenik.

