Prijatelj rekreacije.
Športni društvi Partizan Dolsko in Zagorica pri Dolskem ter Turistično društvo Dolsko objavljajo razpis za:

19. gorski tek in pohod na Murovico
Zaradi epidemioloških razmer v državi smo letošnji 19. tek in
pohod na Murovico temu primerno pripravili kot večdnevno
prireditev. Teke in pohode boste tako lahko opravili od
ponedeljka, 22. marca pa do nedelje, 4. aprila 2021. Izhodišče je
pred Kulturnim domom v Dolskem, cilj pa na vrhu Murovice.

Opis proge:
Trasa teka in pohoda poteka po asfaltirani cesti iz Dolskega (262
m) proti pokopališču Sv. Agata. Po slabem kilometru se pot
odcepi levo skozi podhod pod Zasavsko cesto in nadaljuje čez
travnik (označeno s stožci) do obgozdne poti, prečka potok in se
nasproti pokopališča Sv. Agata priključi na pot Jurija Vege. Tu se
prične proga strmo vzpenjati do osamele hiše pri Gašperju. Po
krajšem ravninskem delu prečka lokalno cesto Dolsko - Križevska
vas in se po strmem asfaltiranem delu povzpne do vasi Vrh nad Dolskim. Od tam se nadaljuje po strmi markirani
pešpoti proti vrhu Murovice. Zadnji del proge na grebenu Murovice je večinoma raven. Cilj je na vrhu Murovice
(743 m). Proga bo za namen letošnje prireditve označena s posebnimi puščicami, v gozdnem delu pa je proga
označena z belimi puščicami na drevesih.

Prijavnina: Brez.
Kategorije (tekači):
Absolutno moška in ženska.
Evidenca časov in udeležbe:

Prireditev bo prva izmed prireditev, ki spadajo v sklop akcije JURIŠ NA
ŠTIRI, to je skupek petih prireditev: Tek in pohod na Murovico, Tek okoli
Ajdovščine, Izleti na Sv. Miklavža, Kolesarski vzpon k Baronu Juriju Vegi in
Novoletni tek. Vsak občan ali član društev organizatorjev, ki bo sodeloval
na vsaj štirih prireditvah, bo ob zaključku akcije prejel spominsko nagrado.

Pri tekačih bodo za merodajne
veljali časi zavedeni v aplikaciji STRAVA na segmentu www.strava.com/segments/25893104 doseženi v
predvidenem terminu.
OPOMBA: Da ne bo težav pri zavedbi časa, startajte vsaj 20 metrov pred startom in tudi na vrhu Murovice
podaljšajte tek za vsaj 20 m, preden se ustavite.
Pohodniki se pred pričetkom pohoda vpišejo v za to namenjen vpisni zvezek, ki bo v nabiralniku pred Vegovim
hramom, v neposredni bližini starta. Prav tako se v zvezek vpišejo na vrhu Murovice.

Nagrade:
Najhitrejše na teku in najvztrajnejše na pohodu bomo nagradili. Med vse ostale udeležence, tako tekače kot
pohodnike, pa bomo izžrebali nekaj praktičnih nagrad.

Podelitev:
Izvedena bo v Kulturnem domu Dolsko. Nagrajence bomo
o terminu podelitve obvestili po končani prireditvi.

Informacije:
● M: 070/611 392, Dušan Bartelj
● I: www.sddolsko.si, www.facebook.com/sddolsko
● E: sddolsko@gmail.com

Opozorilo:
Udeležba na teku in pohodu je na lastno odgovornost. Na teku in
pohodu sme sodelovati le zdrava oseba, brez znakov okužbe dihal, bolečin v mišicah, vročine, glavobola, driske in drugih
znakov okužbe s COVID-19. Udeleženci se morajo držati priporočil za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19.

