Rekordna udeležba na Novoletnem teku v Dolskem
Že trinajstič po vrsti je članom Športnega društva Partizan Dolsko uspelo pripraviti Novoletni tek,
ki se ga je letos udeležilo rekordno število tekačev tako rekoč iz vse Slovenije. Na progah dolgih
14,5 km ter 10,5 km se je pomerilo kar 145 tekačev in tekačic. Taki udeležbi je botrovalo lepo suho
vreme, ki zadnja leta ni bilo naklonjeno organizatorjem pa tudi odlično organiziran tek, ki se je
dodobra uveljavil med rekreativnimi tekači, za kar gre velika zasluga tudi vsem pokroviteljem, ki
prispevajo lepe nagrade. Seznam vseh je objavljen na koncu.
Med moškimi je letos z odličnim časom 48:05 zmagal velenjski atlet Tone Kosmač, ki je dosegel
tudi drugi najboljši rezultat vseh novoletnih tekov v Dolskem. Za rekordom našega najboljšega
maratonca Romana Kejžarja je zaostal le za pol minute. Drugo in tretje mesto sta v absolutni
kategoriji zasedla gorska tekača Boštjan Hrovat iz Begunj ter zelo obetaven mladinec Mitja
Kosovelj iz Kobarida.
Rekordna je bila udeležba tudi v ženskih kategorijah. Najuspešnejša je bila mlada 15-letna gorska
tekačica Mateja Kosovelj iz Kobarida, o kateri bomo zagotovo še slišali.
Naši občani, ki se ukvarjajo s tekom, se letos niso uspeli uvrstiti med najboljše, saj je bila
konkurenca zelo huda. Tako se je med domačini letos najbolje odrezal Jernej Rebolj iz Kamnice
pred Markom Bokaličem iz Dolskega ter Tonijem Vodetom iz Vinj. Za slednjega je bil to sploh prvi
nastop na kaki tekaški tekmi. Odlično je opravil s progo in le malo mu je zmanjkalo, da bi se spustil
pod eno uro, ki predstavlja nekakšen mejnik med tekači, ki resno trenirajo in onimi, ki jim tek
pomeni le zdravo rekreacijo. Robertu Kokalju iz Vinj pa je letos poškodba preprečila, da bi ostal
edini, ki se je udeležil vseh novoletnih tekov do sedaj. Prav tako zaradi poškodbe ni nastopil zadnja
leta naš edini maratonec Miran Klander. Domačine je vsekakor potrebno pohvaliti za udeležbo, saj
jih je letos sodelovalo na teku kar 13.
Na letošnjem teku so prvič sodelovali: mlada Tanja Mohar iz Zaboršta (po očiju Dolščanka), ki je
včasih trenirala smučarski tek, Andrej Selšek iz Dolskega, ki se sicer ukvarja s kolesarjenjem, in
vrli mladi fantje Igor Drčar, Mičo Zorec ter Marinko Stojanovič, ki so nastopili za Kava bar
Afrodito iz Dolskega in presenetili sebe ter ostale, da so premagali dolgo progo.
Tekli sta tudi Mira Bokalič ter Antonija Jagodic, do sedaj edini ženski predstavnici iz naše občine
na tej prireditvi. Pozabiti ne smemo tudi 62-letnega Vinka Jagodica iz Podgore, ki je pravi simbol
klenosti. Teka se je udeležil tudi mladi nogometaš Nejc Zupančič, ki mu je dal navdih stric in novi
župan naše občine Primož Zupančič. Primožu želimo, da se bo tako uspešno kot s progo spopadel
tudi z županovanjem.
Za hitro računalniško obdelavo rezulatov je poskrbel Matevž Bokalič s programom, ki ga je
izvrstno pripravil Jernej Rebolj. Prireditev je vodil naš priznani športnik Uroš Velepec, štartni znak
je čisto po atletsko s pištolo dal naš nekdanji vrhunski atlet Slavko Špan iz Brinja, rezultate pa je
beležil Vane Škafar.
Vsi tekači so dobili spominsko majico, odličen naravni Reboljev čaj, pico in najboljši še nagrado,
tako da so zadovoljni zapuščali naš kraj.
Rezultati naših občanov (daljša proga):
Jernej Rebolj
53:38
Marko Bokalič
57:06
Toni Vode
61:35
Nejc Zupančič
63:23
Andrej Selšek
73:16
Primož Zupančič 77:07
Marinko Stojanovič 83:15
Igor Drčar in
Mičo Zorec
oba 99:00
(krajša proga):

Vinko Jagodic
Tanja Mohar
Mira Bokalič
Antonija Jagodic

54:10
59:57
60:58
70:54

Pokrovitelji 13. novoletnega teka so bili:
OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Športni dnevnik EKIPA, SALOMON 2000, Ljubljana
KRAFT TRANS, Rafko Kokalj, Podgora
Kava bar AFRODITA, Dolsko
MEDIVAK, Dolsko
Lekarna POGAČNIK, Podgora
Gradbena mehanizacija VODE, Dol pri Ljubljani
Knjigoveštvo DARMA, Kleče
Konfekcija SIMONA BUČAN, Zaboršt pri Dolu
Cvetličarna MOJCA GORENC, Dol pri Ljubljani
EMONA FARMA, Ihan
KOLESAR, Ljubljana
Pivovarna UNION, Ljubljana
MERCATOR, Ljubljana
JUB, Dol pri Ljubljani
Zavese – karnise TABERNIK, Mengeš
Picerija PR' SLOVENC, Pšata
Kolesarski center BAUER, Ljubljana
MAXISPORT ČERIN, Ljubljana
PORSCHE SLOVENIJA, Ljubljana
BELINKA, Ljubljana
MEDITRADE, Ljubljana
POHODNIK, BTC hala A, Ljubljana
Kmečki turizem PR' KRAČ, Dolsko
Kmečki turizem PŠENK, Mlinše
Pekarna peciva ROGLJIČ, Ihan
Bar in bencinski servis OMV Istrabenz, BOKALJ, Zajelše
FRANC MAROLT, Ekotip, Dolsko
HRŠEVA MICKA, Dolsko
KRAČEVA MIRA, Dolsko
Pedikura TANY, Zajelše
Kozmetika in pedikura TAYGA, Moravče
Frizerski salon TAŠA, Dolsko
Frizerski studio P&P, PETRA ŠTEBE, Trzin
Pletilstvo JAKOPINA, Dvorje pri Cerkljah
Dnevni bar IVI, Senožeti
Picerija POD HRIBOM, Senožeti
Marko Bokalič

