Gorski tek in pohod na Murovico privabil čez sto ljubiteljev teka in pohoda
V soboto, 26. Marca 2011, se je na lep pomladni dan 29 tekačev in več kot 80 pohodnikov
udeležilo sedaj že tradicionalnega teka in pohoda na Murovico.
Ob 8:45, nekateri malo prej, drugi tik pred startom teka, so se na pohod odpravili pohodniki.
Letos so jim organizatorji, to so bili ŠD Partizan Dolsko, ŠD Zagorica pri Dolskem ter TD
Dolsko, pripravili zanimive vprašalnike na temo Jurija Vege, da pa ni bilo vse tako enostavno,
so dobili tudi malo težja vprašanja, kateri odgovori so se skrivali na kontrolnih točkah ob trasi
pohoda. Osem točk je bilo vrisanih v karto, a le štiri je bilo potrebno najti. Nekateri pohodniki
so si zadali cilj in našli kar vse. Je pa bilo med tekom prijetno vzdušje, saj so pohodniki
spodbujali tekače.
Za njimi so se na vrh podali tekači. Štarter je vse tekače pozdravil in jih opozoril, da čas teka
zmerijo kar sami in ga sporočijo na vrhu Murovice, kar je tekače spravilo v še v boljše
razpoloženje. Časi so bili seveda izmerjeni in si jih lahko ogledate na spletni strani ŠD
Partizan Dolsko.
Letos se je termin teka pokrival z bolj odmevnim tekom na Sv. Primoža, a sta se teka vseeno
udeležila dobra gorska tekača, to sta Marjan Zupančič in Tomaž Soklič. Oba sta po teku na
vrh peš prisopihala še z otrokoma. Med domačini je največ volje za tretje mesto prikazal
Boris Repnik. Tudi sicer so bili domači tekači precej zadržani, saj so se naslednji dan
odpravili na daljši tek v Sežano.
V sklopu programa v Zagorici, smo najboljšim tekačem in najbolj srečnim pohodnikom
podarili praktične nagrade, med njimi najbolj odmevne domače salame mesarije Domes.
Časomerilec Marko Bokalič ej tek videl takole: »Nekateri tekači raje pridejo na tak vaški tek,
kjer je počutje bolj prijetno, domače, kot pa na velikih množičnih prireditvah (npr. Sežana),
kjer se počutijo zgolj številka. Nekateri naši tekači so precej izboljšali svoje dosedanje
rezultate, drugi so se »šparali« za Sežano. Orientacijska novost z zanimivimi vprašanji je zelo
popestrila sam pohod, saj je precej pohodnikov prišlo tudi iz drugih krajev nekateri pa so
stalni udeleženci. Letos je bilo vreme res idealno.«

KOMENTAR POD SLIKO
Najmlajša udeleženka pohoda je prišla skupaj z očkom Tomažem Sokličem, ki je še prej
odtekel tek in zasedel drugo mesto, skupaj s sestro in bratom.
REZULTATI
Absolutno - moški (4.8 km)
Mesto Ime Priimek Klub(kraj) Letnik Kategorija Čas
1 Marjan Zupančič KGT Papež 1971 M2 27:43
2 Tomaž Soklič Šenturška gora 1974 M2 27:51
3 Boris Repnik ŠD Partizan Dolsko 1975 M2 31:17
Absolutno - ženske (4.8 km)
Mesto Ime Priimek Klub(kraj) Letnik Kategorija Čas
1 Suzana Šulek Kresniške Poljane 1968 Ž2 46:20
2 Polona Mlakar Tekaški forum 1974 Ž2 50:10
Za ŠD Partizan Dolsko
Jernej Rebolj

