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OK POKAL VITRANC
Smučanje je imelo v Kranjski Gori že od nekdaj velik pomen. Nekdaj priljubljeni Bukovniški smuk
je tako ob velikih prizadevanjih tukajšnjih smučarskih navdušencev v letu 1961prerasel v uradno
tekmovanje v slalomu in veleslalomu pod okriljem Mednarodne smučarske zveze (FIS International
Ski Federation). Tako lahko štejemo, da petdeset let Pokala Vitranc začenja svojo zgodovino 4.
marca 1961. Tekme so potekale na treh lokacijah pobočij Vitranca in na teh tekmah so vedno
zmagovali največji mojstri belih strmin. Prva veleslalomska proga je potekala po trasi
Bukovniškega smuka, katerega začetki segajo v leto 1949. Zaradi terena, ki je bil nevaren in
zahteven za obdelavo, so se prizorišča preselila na teren ob vlečnici Brsnina. Prizorišče je bilo
izredno atraktivno in dobro obiskano, vendar zaradi vedno večjega zanimanja in televizijskih
prenosov, to prizorišče ni bilo več primerno. Tekme so se ponovno selile in 1. decembra 1983 je
bila prva tekma na današnjem prizorišču v Podkorenu. Do leta 1991 je Organizacijski komite
Pokala Vitranc deloval pod okriljem Turističnega društva Kranjska Gora, v sezoni 1991/92 pa so
31. tekmovanje za Pokal Vitranc, prvo v samostojni Sloveniji, prevzeli člani Alpskega smučarskega
kluba Kranjska Gora. Še danes Organizacijski komite Pokala Vitranc deluje kot sekcija pri Alpskem
smučarskem klubu Kranjska Gora, katerega osnovna dejavnost je vzgoja in trening mladih in
perspektivnih alpskih Smučarjev od kategorij malčkov do vrhunskih tekmovalcev. Organizacijski
komite Pokala Vitranc je v zadnjih letih vložil veliko naporov, da je prispeval k potrebnim
investicijskim vlaganjem v poligon in opremo smučišča, kar vse odpira možnosti‚ da Kranjska Gora
in Slovenija ostajata na zemljevidu najprestižnejših smučarskih prireditev svetovnega pokala tudi v
bodoče. Razvoj smučanja terja spremembe ter novosti in na korenški strmini obratuje nova,
moderna sedežnica, umetno zasneževanje se posodablja, teptalni stroji so vse boljši. Ostajajo pa
ljudje, njihova vnema, pridnost in strokovnost. Smučarska prireditev je dolga leta temeljila na
prostovoljnem delu članov smučarskih klubov in ljubiteljev smučanja in z leti prerasla v prireditev
svetovnega formata. Priznanje prostovoljcem in njihovemu strokovnemu delu je bilo izkazano že
leta 1997 ko se je Kranjska Gora pridružila klasičnim organizatorjem tekmovanj za svetovni pokal
in postala članica najprestižnejših v Klubu5+. (v tem klubu so še Adelboden, Alta Badia, Cortina
d‘Ampezzo, Gardena, Garmisch Partenkirchen, Kitzbühel, Kvitfjell, Lake Louise, Maribor,
Schladming, St.Moritz, Val ďlsere in Wengen). Organizacijski komite Pokala Vitranc je z
dosedanjim delom pripomogel k slovesu Kranjske Gore kot zimsko — športnega središča ter k
prepoznavnosti občine in njenih krajev. Prispevek Organizacijskega komiteja Pokala Vitraric k
promociji Kranjske Gore in Slovenije je neprecenljiv.
Za posebne zasluge na področju prispevka k slovesu Kranjske Gore kot zimsko športnega
središča ter prepoznavnosti občine Kranjska Gora Občinski svet Občine Kranjska Gora OK
POKALU VITRANC podeljuje PRIZNANJE OBČINE KRANJSKA GORA.

