POROČILO Z BRAJNIKOVEGA MEMORIALA, 14. in 15. junij 2013
Letos je Športno društvo Bled 92 v sodelovanju s Policijsko upravo Kranj in
Generalno policijsko upravo organiziralo že dvajseti Pohod razuma, volje in moči
oziroma Brajnikov memorial. Mitja Brajnik, nekdanji načelnik GRS Kranj, ki je leta
1997 umrl v tragični nesreči nad Okrešljem, je bil eden od glavnih pobudnikov
začetka tega tekmovanja, ki je bilo v prvi vrsti namenjeno psihofizičnemu
preizkusu policistov, kasneje pa je tekmovanje preraslo svoje okvire, tako da na
njem sedaj sodelujejo tudi ekipe Slovenske vojske, ekipa Gasilsko reševalne
službe Kranj ter ekipa Društva GRS Kranj. Tekmovanje je trajalo dva dni (14. in
15. junij 2013), sestavljeno pa je bilo iz več disciplin, in sicer plavanja,
kolesarjenja, gorskega teka, veslanja, streljanja z malokalibrsko puško ter
reševanja testov iz splošne razgledanosti in prve pomoči.

Ekipa Društva GRS Kranj

Po petkovi kratki slovesnosti v centru Bleda smo tekmovanje tudi letos začeli s
skokom v hladno vodo Blejskega jezera, kjer smo morali preplavati razdaljo od
čolnarne do Zake. Sledilo je kolesarjenje mimo Sela in Lancovega do Lipnice in
vzpon na Oblakovo planino na Jelovici, kjer je bil začetek gorskega teka po trasi
Oblakova planina – Babji zob – Bohinjska Bela – Belska planina na Pokljuki.
Tekmovalci smo se nato še enkrat usedli na kolo in odkolesarili do strelišča na
Rudnem polju, kjer smo poskušali zadeti čim več tarč. Tekmovalni dan se je
zaključil z reševanjem testa iz splošne razgledanosti.

Tek po Pokljuki

Streljanje na Rudnem polju

Sobota se je pričela z reševanjem testa iz prve pomoči, ki mu je sledil gorski tek.
Najprej smo tekli na planino Konjščica, potem pa se preko Uskovnice spustili v
dolino Voje in naprej do obale Bohinjskega jezera, katerega celotno dolžino smo
morali preveslati v kanujih. Razdaljo med Ukancem in Kupljenikom smo v pravi
poletni vročini premagali s pomočjo koles, traso Kupljenik – Tolsti vrh – Talež –
Ribno pa smo morali opraviti peš. Za osvežitev smo vmes prebredli še reko Savo,
za piko na i pa smo tik pred ciljem dobili še zabavno nalogo poskokov v vreči.

Sobotno jutro

V Ukancu

Noge so že malo utrujene

Izmed 26 sodelujočih ekip je ekipa Društva GRS Kranj v postavi Gregor Dolinar,
Janez Velikanje, Matija Klanjšek in Gregor Šifrer kljub žuljem in razbolelim
mišicam na koncu osvojila sedmo mesto, ne smemo pa prezreti tudi ekipe naših
članov, ki je na trasi Brajnikovega memoriala skrbela za varnost udeležencev.
Nasploh je bila sobota, 15. junija, za člane Društva GRS Kranj zelo delavna, saj
sta na Dnevu gorskih reševalcev, ki se je odvijal na Virnikovi planini nad
Jezerskim, dve naši ekipi sodelovali še na tekmovanju iz prve pomoči in dosegli
prvo in sedmo mesto, še eno ekipo, ki je skrbela za varnost, pa smo imeli na
Gorskem maratonu štirih občin, ki se je odvijal nad Baško grapo.
Zahvaljujemo se podjetju CGS, ki nam je za Brajnikov memorial prijazno odstopilo
kombi.
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