
RAZPIS 6. DOBREPOLJSKEGA TEKA 

(tek na 10 kilometrov, družinski in šolski tek na 
1,7 kilometra, predšolski tek na 500 metrov) 

 

ORGANIZATOR: 
 

Športno društvo Dobrepolje in Turistično društvo Dobrepolje. Tek je vključen 
v vseslovensko akcijo Slovenija v gibanju. 

PREDPRIJAVE (zaželene) do četrtka, 6. 10. 2016, na spletni strani  

http://timing.si/slv/dogodek/235. 
 

Ostali kontakti: novak.bojan1@siol.net, alojz.kuplenk@siol.net 
 
Telefon: 031 536121 (Bojan Novak) ali 041 669227 (Alojz Kuplenk) 

 

Možnost prijave bo tudi na prireditvenem prostoru od 9.00 do začetka teka. 
 

Na družinskem teku lahko sodelujejo družine (minimalno en starš in en otrok 
do 15 leta). Na šolskem teku lahko sodelujejo otroci od 6. do 15. leta. 
Na teku za predšolske otroke lahko sodelujejo le predšolski otroci v 
spremstvu staršev ali druge odrasle osebe! 
 

PROGE: 
 

Proga za rekreativni tek je dolga 10 kilometrov in poteka delno po 
makadamu, delno pa po asfaltu. Proga za družinski in šolski tek je dolga 1,7 
kilometra in poteka po asfaltu. Proga za tek predšolskih je dolga 500 metrov 
in je v celoti asfaltirana. 
 

OKREPČEVALNE TOČKE (10km): 
 

Na progi bodo tri okrepčevalne točke (Bruhanja vas, Podgora, Podpeč).  
 

PRIJAVNINA: 
 

Prijavnina za vsak tek znaša v predprijavi 5 evrov, na dan teka pa 7 evrov. 
Tekači jo lahko poravnajo pred startom na prireditvenem prostoru ali na TRR 
Turističnega društva Dobrepolje. Podatki so na spletni strani Timing Poljane. 
V ceno je poleg organizacije teka vključen tudi topel obrok in pijača po 
zaključenem teku. Vsak udeleženec prejme po teku spominsko butarico. 
Najhitrejši v absolutni kategoriji (ženske, moški) prejmejo priznanja.  

Otroci do 15. leta prijavnine ne plačajo, po teku pa prejmejo spominsko 
medaljo.  
 

Letos bomo na teku na 10 km merili čase (Timing Poljane), saj tek šteje 
tudi kot občinsko prvenstvo občine Dobrepolje (samo njeni občani).  
 

KATEGORIJE OBČINSKEGA PRVENSTVA OBČINE DOBREPOLJE: 
 

- moški, letnik 1981 in mlajši 
- ženske, letnik 1981 in mlajše 
- moški, letnik 1966 do 1980 
- ženske, letnik 1966 do 1980 
- moški, letnik 1965 in starejši 
- ženske, letnik 1965 in starejše 
 

URNIK TEKMOVANJA: 
 

9.00 do 10.45  prijava in priprava na tek 
 

10.50  skupinsko ogrevanje ob glasbeni spremljavi 
 

11.00  start teka na 10 kilometrov 
 

11.05  start teka predšolskih otrok (500 m) 
 

11.15  start družinskega in šolskega teka (1700 m) 
 

11.30 do 12.30  zaključek tekov, razglasitev najboljših, žreb praktičnih 
nagrad med vse tekače, pogostitev, možnost ogleda različnih stojnic z 
domačimi izdelki … 
 

MOŽNOST PARKIRANJA: 
 

Priporočamo, da za parkiranje koristite parkirišča pri Osnovni šoli Dobrepolje 
in se peš odpravite na startni prostor. Ostala parkirišča so v centru Vidma.  
 

PREOBLAČENJE IN TOALETNI PROSTORI: 
 

Možnost preoblačenja in shranjevanja opreme bo v prostorih Športnega 
društva Dobrepolje v Jakličevem domu v neposredni bližini startnega 
prostora. Tudi toalete bodo v Jakličevem domu. V primeru slabega vremena 
bodo garderobe tudi v gasilskem domu. 
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO: 
 

Zdravstveno službo bosta izvajali dve mobilni zdravstveni službi. 
 

VSI UDELEŽENCI TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 
 
 

http://timing.si/slv/dogodek/235
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TRASA TEKA (10km, družinski in šolski tek): 
 

 
        startno- ciljni prostor  okrepčevalna točka 
         smer teka 
 
TRASA TEK ZA PREDŠOLSKE OTROKE (center Vidma) 

 

 

 

7. DOBREPOLJSKO VANDRANJE 
 

6. DOBREPOLJSKI TEK 
10 kilometrov 

Družinski in šolski tek  

na 1,7 km 

Tek za predšolske na 500 m 
 

SOBOTA, 8. 10. 2016 
 

 
 


