
Prijatelj rekreacije! Športno društvo Partizan Dolsko razpisuje: 

3. GORSKI TEK IN POHOD NA MUROVICO 

ki, bo v soboto, 19. marca 2005, s startom izpred Vegovega hrama v Dolskem ob 

9:00 za pohodnike ter ob 9:45 za tekače 

Kategorije 

Moški: 

M1 – do 14 let 

M2 – med 14 in 18 let 

M3 – med 19 in 30 let 

M4 – med 31 in 40 let 

M5 – med 41 in 50 let 

M6 – med 51 in 60 let 

M7 – nad 61 let 

Ženske: 

Ž1 – do 14 let 

Ž2 – med 14 in 18 let 

Ž3 – med 19 in 40 let 

Ž4 – nad 41 let 

Opis proge 

Proga poteka po asfaltirani poti iz Dolskega 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 poti 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). 

Razglasitev rezultatov 

Tekmovalci se nazaj po progi spustijo do vasi Vrh, kjer jih čaka oprema (cca 10' hoje) in kjer je možno 

parkirati. Razglasitev bo pri rojstni hiši Jurija Vege v Zagorici nad Dolskim ob 12:00 (5' od vasi Vrh) 

oz. takoj po končanem kulturnem programu ob občinskem prazniku, ki se bo pričel ob 11. uri. 

Prijavnina 

Prijavnina znaša 1.000 SIT (za tekače in pohodnike) in se plača pred Kulturnim domom v Dolskem med 

8:30 in 9:45. 

Nagrade 

Vsak prijavljen tekač in pohodnik dobi 

majico ter kranjsko klobaso s kruhom in 

pijačo, najboljši tekači po kategorijah pa 

tudi kolajne. Za najmlajše bomo 

pripravili praktične nagrade. 

Pripravili bomo tudi vprašalnik za 

pohodnike. Izmed tistih, ki bodo pravilno 

odgovorili na vsa vprašanja, bomo pred 

razglasitvijo rezultatov v Zagorici 

izžrebali dve praktični nagradi. 

Informacije 

GSM: 031/65-78-41, Jernej Rebolj; 

internet: http://www.dol.si/SDDolsko 

http://www.dol.si/SDDolsko

