
 

32.  NOVOLETNI 
TEK DOLSKO 2021  

 

VREME NAS NE MORE PRESENETITI! SI POMAHAMO NA TRASI! 

RAZPIS PRIREDITVE 

Organizator: ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN DOLSKO. 

Naziv prireditve: 32.  Novoletni tek - Dolsko 2021. 

Panoga: Cestni tek. 

Kraj in čas prireditve: od 26. dec. 2021 do 22. jan. 2022. Izhodišče je Kulturni dom Dolsko. 

Proga: Iz Dolskega vije po lokalni cesti proti zahodu do Kleč, desno proti Podgori, 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.  
Krajši progi sta izpeljanki daljših variant: prvi je »gorska« zanka okoli Vinj, drug pa je ravninski po Kleškem polju.  

proga dolžina strava odsek 

dolga 14,26 km www.strava.com/segments/13633395 

srednja 10,41 km www.strava.com/segments/13869642 

kratka  3,97 km www.strava.com/segments/26803549 

Kategorije: 

spol starost letnik 
proga 

dolga srednja 

 do 19 let do vključno 2002 

Ž6 

Ž1 

 od 20 do 34 let Od 2001 do 1987 Ž2 

ženske od 35 do 44 let od 1986 do 1977 Ž3 

 od 45 do 54 let od 1976 do 1967 Ž4 

 nad 55 let nad vključno 1966 Ž5 

 do 19 let do vključno 2002 M1 

M6 

 od 20 do 34 let Od 2001 do 1987 M2 

moški od 35 do 44 let od 1986 do 1977 M3 

 od 45 do 54 let od 1976 do 1967 M4 

 nad 55 let nad vključno 1966 M5 

Rezultati: 

Veljajo rezultati analizirani preko odseka Strave v predpisanem časovnem obdobju. 

Posameznik se lahko na trasi pomeri večkrat. 

Nagrade: 

Za najhitrejše ženske v kategorijah od Ž1 do Ž5 ter najboljše moške v kategorijah 
od M1 do M5 bomo pripravili praktične nagrade. Nagrado prejmeta tudi najmlajša 
ter najstarejša udeleženca. 

Vsak konec tedna bomo med tedenske udeležence izžrebali eno praktično nagrado 
(2., 9., 16. in 22. januarja). 

Na krajši varianti bomo izžrebali nagrade tudi osnovnošolcem. 

Razglasitev rezultatov in žrebanje:  

 Nedelja 23. jan. 2022 

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

 E:  sddolsko@gmail.com 

 M: 031/610-627 (Miha Bandalo), 040/840-750 

 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, Vzponi na Sv. 
Miklavža, 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. 

http://www.strava.com/segments/13633395
http://www.strava.com/segments/13869642
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http://www.sddolsko.si/
http://www.facebook.com/sddolsko
mailto:sddolsko@gmail.com
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VREME NAS NE MORE PRESENETITI! SI POMAHAMO NA TRASI! 

 

 

 


