
 

25. NOVOLETNI TEK 
DOLSKO 2014  

 

RAZPIS PRIREDITVE 
Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO. 

Naziv prireditve: 25. Novoletni tek - Dolsko 2014. 

Panoga: Cestni tek. 

Kraj in čas prireditve: 26. dec. 2014 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. 

 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 

Tekmovalne kategorije: 

DOLGA PROGA M1 moški do 29 let (do vključno 1985) 

  M2 moški od 30 do 39 let (od 1984 do 1975) 
  M3 moški nad 40 let (nad vključno 1974) 

SREDNJA PROGA M4 moški od 50 do 59 let (od 1964 do 1955) 

  M5 moški od 60 do 69 let (od 1954 do 1945) 
  M6 moški nad 70 let (nad vključno 1944) 

  Ž1  ženske do 34 let (do vključno 1980) 
  Ž2 ženske od 35 do 44 let (od 1979 do 1970) 

  Ž3 ženske od 45 do 54 let (od 1969 do 1960) 

  Ž4 ženske nad 55 let (nad vključno 1959) 

Netekmovalne kategorije*: 

DOLGA PROGA Ž5* ženske* 
SREDNJA PROGA M7* moški do 49 let (do vključno 1965)* 

KRATKA PROGA K* mešano* 
* za netekmovalne kategorije ni predvidenih praktičnih nagrad, izmerimo pa čas teka 

 

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

Prijavnina: 13 € 

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 tekmovalnih kategorijah (M1-M6, Ž1-Ž4) bomo podelili praktična darila. Nagradni 

sklad za rekord proge na 15 km moški in 10 km ženske znaša 200 €. 

Razglasitev rezultatov:  
 začetek ob 13:45, 
 podelitev nagrad po kategorijah, 

 zaključek ob 14.15 uri. 

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

 E-pošta: sddolsko@gmail.com 
 GSM: 040/73-97-99, (01) 5647-560 Marko Bokalič 

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

Opomba: Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve razpisa. 

VREME NAS NE MORE PRESENETITI! NA TEKU SE DOBIMO! 

Humanitarni namen 
prireditve: 

Prijavnino smo zvišali za 1 €, 
ker bomo od vsake plačane 
prijavnine 2 € namenili družini 
gluhih staršev, ki je v 
materialni stiski. 
»Justina je mamica dve letne 
hčerke, kmalu pa pričakujejo 
novega člana družine. Oba s 
partnerjem sta gluha (hči pa 
sliši), živita v hiši, ki je bila 
pred leti cela požgana, lani so 
s pomočjo donacij del hiše 
obnovili. Še vedno nimajo 
kuhinje, zato večji del leta 
kuhajo kar zunaj. Ogrevajo se 
lahko le na elektriko, zato si 
morajo vsako leto sposoditi 
več sto evrov za poplačilo 
poračuna.« 
Na prireditvenem prostoru 
sprejemamo tudi hrano, 

plenice, oblačila za malčke in 
odrasle, idr. 
Več info. na E-mail: 
sddolsko@gmail.com  
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