
 

27. NOVOLETNI TEK 
DOLSKO 2016  

 

VREME NAS NE MORE PRESENETITI! NA TEKU SE DOBIMO! 

RAZPIS PRIREDITVE 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO. 

Naziv prireditve: 27. Novoletni tek - Dolsko 2016. 

Panoga: Cestni tek. 

Kraj in čas prireditve: 26. dec. 2016 v Dolskem. Start in cilj pred Kulturnim domom Dolsko. 

Proga: iz Dolskega po lokalni cesti proti zahodu do Kleč, desno proti Podgori (tu je obrat na najkrajši progi), še 

enkrat desno in skozi Petelinje v Kamnico, kjer je start srednje proge. Nadaljujemo severno proti Vinjam, ki jih 

obtečemo in se po isti poti vrnemo nazaj v Dolsko. Cesta je skoraj v celoti asfaltirana, višinska razlika na dolgi in 
srednji progi znaša 150 m (dolga in srednja proga), najkrajša razdalja pa je ravninska. »Cicibanova« proga je 

namenjena predšolskim otrokom, »kurirčkova« proga pa osnovnošolcem od 1. do 5. razreda. Progi potekata v 
jedru Dolskega. Za animacijo otrok bo poskrbljeno. 

 proga dolžina višin. razlika čas starta 

 dolga 14,5 km 150 m 11:00 
 srednja 10,5 km 150 m 11:15 

 kratka 4,5 km 15 m 11:05 

 kurirčkova  500 m  0 m  10:30 
 cicibanova  300 m  0 m  10:35 

Kategorije: 

spol starost letnik 
proga 

kratka srednja dolga 

moški 

do 29 let do vključno 1987 

KM 

M7 

M1* 

od 30 do 39 let od 1986 do 1977 M2* 

od 40 do 49 let nad vključno 1976 M3* 

od 50 do 59 let od 1966 do 1957 M4* 

M8 od 60 do 69 let od 1956 do 1947 M5* 

nad 70 let nad vključno 1947 M6* 

ženske 

do 34 let do vključno 1982 

KŽ 

Ž1* 

Ž5 
od 35 do 44 let od 1981 do 1972 Ž2* 

od 45 do 54 let od 1971do 1962 Ž3* 

nad 55 let nad vključno 1961 Ž4* 

Prijave: od 9:00 do 10:45 na dan prireditve v Kulturnem domu Dolsko. 

Prijavnina: 15 € na dan prireditve. 

Garderoba: V društvenih prostorih v Kulturnem domu Dolsko, kjer je tudi WC in možna uporaba tuša.  

Nagrade/spominki: Za vsakega prijavljenega bomo pripravili spominsko darilo, čaj po prihodu na cilj ter topli 

obrok. Najboljšim v kategorijah od M1 do M6 in od Ž1 do Ž4 bomo podelili praktična darila. Nagrade bodo tudi 

za najstarejše in najmlajše udeležence tekov na trasah od 4,5 do 14,5 km. 

Razglasitev rezultatov:  
 začetek ob 13:15 z uvodnim pozdravom in razglasitvijo Akcije Juriš na 4, 

 podelitev nagrad po kategorijah, najstarejšim in najmlajšim udeležencem, 

 zaključek ob 13:45 uri. 

Informacije:  W: www.sddolsko.si, www.facebook.com/sddolsko 

 E:  sddolsko@gmail.com 

 M: 040/73-97-99, (01) 5647-560 Marko Bokalič 

Za starše z otroki: organizirali bomo varstvo za čas, ko bodo starši tekli. 

Opomba: Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve razpisa. 

 

Prireditev bo peta 
izmed prireditev, ki 

spadajo v sklop akcije 

JURIŠ NA ŠTIRI, to 
je skupek petih 

prireditev: Tek in 
pohod na Murovico, 

Tek okoli Ajdovščine, 
Kolesarski izleti na 

Janče, Kolesarski 

vzpon k Baronu Juriju 
Vegi, Novoletni tek - 

vsak občan ali član 
društva, ki bo 

sodeloval na vsaj štirih 

prireditvah, bo ob 
zaključku akcije prejel 

spominsko nagrado. 

Humanitarni namen prireditve: 

Od vsake plačane prijavnine bomo 2 € namenili v dobrodelni namen. 

http://www.sddolsko.si/
http://www.facebook.com/sddolsko
mailto:sddolsko@gmail.com

