
Prijatelj rekreacije! 
Športni društvi Partizan Dolsko in Zagorica pri Dolskem ter 

Turistično društvo Dolsko objavljajo razpis za: 

9. gorski tek in pohod na Murovico 

ki bo v soboto, 26. marca 2011, s startom izpred Vegovega hrama v Dolskem ob 8:45 za pohodnike ter ob 9:30 za tekače. 

Kategorije - tek 

Moški: M1 – do 14 let (… 1998, 1997) 
 M2 – od 15 do 59 let (1996-1952) 
 M3 – nad 60 let (1951, 1950 …) 

Ženske:  Ž1 – do 14 let (… 1998, 1997) 
 Ž2 – nad 15 let (1996, 1995, …) 
* starši ob prijavi s podpisom potrdijo, da se strinjajo s pogoji razpisa ter da 

njihov mladoletni otrok sodeluje na lastno odgovornost oz. odgovornost 
staršev. 

Opis trase 

Proga poteka po asfaltirani poti iz Dolskega (262 m) 
proti cerkvi Sv. Agata. Po slabem kilometru zavije skozi 
podhod in čez travnik do obgozdne poti, prečka potok in 
se nasproti pokopališča Sv. Agata priključi na gozdno vlako. Tu se prične proga vzpenjati do osamele hiše pr' 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 markirani pešpoti proti vrhu Murovice. Prvi del zadnjega dela je zelo strm, 
zadnji del pa je večinoma raven, vendar ožji. Cilj je na vrhu Murovice (743 m). 

Mesto razglasitve rezultatov teka ter žreba nagrad za pohodnike 

Tekmovalci se spustijo nazaj po progi do vasi Vrh, kjer jih čaka oprema (cca 10' hoje) in kjer je možno tudi parkirati. 
Razglasitev oz. žreb za pohodnike bo pri rojstni hiši Jurija Vege v Zagorici nad Dolskim ob 11:45 (5' od vasi Vrh) oz. takoj 
po končanem kulturnem programu ob občinskem prazniku, ki se bo pričel ob 11. uri. 

Prijavnina 

Prijavnina znaša 3 € za tekače in pohodnike, razen 
za mlajše vključno do 14 let, in se plača pred 
Kulturnim domom v Dolskem od 8:00 do 8:45 za 
pohodnike ter do 9:20 za tekače. 

Posebna določila 

Pri teku je prepovedan uporaba palic. 

Pohodniki - vprašalnik 

Vsak pohodnik dobi vprašalnik z navodili, zloženko 
ter karto z vrisanimi kontrolnimi točkami. Vprašalnik 
se odda na vrhu Murovice do 10:30. 

Nagrade 

Vsak prijavljen tekač in pohodnik dobi spominsko 
darilo ter malico/topli obrok in pijačo na 
razglasitvenem prostoru. Za najhitrejše tekače in 
tekačice bomo pripravili praktične nagrade. Za 
pohodnike, ki bodo pravilno odgovorili na vsa vprašanja, bomo izžrebali nekaj praktičnih nagrad. 
Nagrado dobijo tudi najmlajši/a ter najstarejši/a prijavljeni udeleženci teka in pohoda. 
 

Informacije 

GSM: 031/65-78-41, Jernej Rebolj za tekače, 
031/41-20-57, Zlatka Tičar za pohodnike. 

Internet: www.dol.si/sddolsko. 


