Novoletni tek v znamenju rekorda in ene sekunde
V Dolskem so člani Športnega društva Partizan Dolsko pripravili 18. izvedbo
Novoletnega teka, ki na praznični 26. december v Dolsko privabi ljubitelje teka iz vse
Slovenije. Teka se je kljub ne najlepšemu vremenu udeležilo 276 tekačev.
Organizator se trudi in vsako leto poskrbi za kakšno novost. Tako so se na progi dolgi 350 m
najprej pomerili naši najmlajši. Vzgojiteljica Janja Fortuna je pripeljala na tek cicibane iz
Vrtca Dolsko. Pri teku so s svojimi malčki tekli tudi starši in nekateri so se tako navdušili, da
so se prijavili tudi na daljši tek. Ena izmed novosti je bil tudi tek na progi dolgi 4.5 km, na
kateri se je pomerilo 13 tekačev.
Sledili so teki na najdaljši progi. Edvin Kosovelj je s Kobarida pripeljal svoje varovance, med
njimi sta tudi njegova Mitja in Mateja Kosovelj. Ko smo jih opazili na prijavnem prostoru,
smo vedeli, da je tek pridobil na vrednosti. Mitja je res odlično pripravljen, saj je izboljšal
rekord proge Romana Kejžarja za 40 s. Prav veliko ni zmanjkalo tudi Mateji, za 6 s je zgrešila
svoj rekord proge iz leta 2005. Se pa je v Dolskem zbrala res kvalitetna udeležba tekačev,
predvsem pri ženskah je bila konkurenca kakovostna. Poleg Mateje, ki je državna prvakinja v
gorskem teku, sta se teka udeležili tudi državna prvakinja v maratonu Daneja Grandovec ter
duatlonu oz. triatlonu Mateja Šimic.
V sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Dolsko, ki so poskrbeli za šotor ter
redarstvo ob progi, smo tekače pogostili z okusno pašto, nato pa smo jih povabili na
razglasitev rezultatov v Kulturni dom Dolsko. Sabina Gregorin in Leon Tabor sta tekačem
predstavila zabaven skeč, ki je bil uvod pred podelitvijo nagrad najboljšim. Nagrade smo
pridobili od naših sponzorjev, ki nam vrsto let stojijo ob strani.
Na pomoč sta nam priskočila naš župan Primož Zupančič, ki se teka letos ni udeležil ter
podžupan Jože Virant.
Priložnost sta imela podeliti prehoden pokal najboljši vaški ekipi. Že tretje leto zapored bo
(o)stal v Kamnici. Najbolj zaslužen za to je prav gotovo Joško Markovič, ki se je teka letos
udeležil prvič. Navdušil ga je sin Miha, ki se je udeležil teka za cicibane. Po najboljših močeh
mu je pomagal Jernej Rebolj. Za eno sekundo sta na drugem mestu zaostala Vinjana Boris
Repnik ter Dušan Pustotnik, tretja pa je bila druga ekipa Vinj v postavi Žiga Ložar in mladi
očka Toni Vode.
Pohvaliti je potrebno tudi naše občane, ki se vsako leto v večjem številu preiskusijo na teku.
Letos je na teku tako sodelovalo 25 domačinov.
Vse rezultate, tudi domačinov, si lahko ogledate na društveni spletni strani
www.dol.si/sddolsko, na kateri pa si lahko ogledate tudi fotogalerije. Slike sta prispevala
Ljubo Božjak ter Željko Savič.
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