Teki Dolenjske potekajo neprekinjeno že od leta 2001 in bodo v letu 2020 praznovali svoj 20. rojstni dan. Ob vse
večji ponudbi tekaških prireditev je opazen tudi upad stalnih obiskovalcev pokalnih tekmovanj v Sloveniji, kjer pa je
Dolenjski pokal kljub visoki zahtevani udeležbi (10 nastopov), v samem vrhu. V sezoni 2020 bomo sprejeli določene
spremembe, katere pa lahko pomagate sooblikovati tudi vi, z vašim mnenjem.

REZULTATI ANKETE
Novo mesto, september 2019
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1. Osnovne značilnosti anketirancev
Na grafičnih prikazih rezultatov so prikazani absolutni rezultati v številu anketirancev, v besedilu pa so za lažjo
predstavo, preračunani še v odstotke.

1.1 Spol in starost
Anketo je izpolnilo 55 tekačev od tega 67% moških in 33% žensk.
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Največ tekačev, skupaj 60% je v starostni skupini od 27 – 47 let, sledi skupina 47 – 57 let s 15%, nato 57 – 67 let s
13%.
7 % tekačev je mlajših od 27 let in 6% starejših od 67 let.

1.2 Število opravljenih pokalov

76% anketirancev je pokal vzajemne opravilo od 0-5x, 10% 5-10x, 10% 10-15x in 4% več kot 15x.
37% vprašanih ni opravilo pokal niti enkrat.

1.3 Obiskanost prireditev na letni ravni

Kar 75% anketirancev se teka udeleži do 15x letno, 15% do 30x letno,4% tekačev se udeleži do 45 tekaških prireditev,
6% do 60x letno, en tekač pa tudi do 90.

2. Mnenja o rekreativni prireditvi
Zanimiva trasa proge
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45% anketirancem je zanimiva trasa proge zelo pomembna45% delno pomembna, 10% pa menijo da zanimiva trasa
za tekmo ni pomembna.

Spremljevalni program organizatorja
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40% anketirancem je spremljevalni program ob teku delno pomemben in le 25% zelo pomemben. 35% anketirancem
program ni pomemben.

Višina startnine
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Glede na rezultate je tekačem višina startnine kar pomembna, 50% pravijo, da je višina startnine delno pomembna in
35% da je zelo pomembna. 15% tekačem višina startnine ni pomembna.

Bogat nagradni sklad za tekmovalce
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Nagradni sklad se tekačem ne zdi najbolj pomemben, 55% se ne zdi pomemben, 30% delno pomemben, le 15% pa se
zdi zelo pomemben.

Možnost preoblačilnic, garderob s tuši
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Možnost preoblačilnic se tekačem v 50% ne zdi pomembno ali v 30% le delno pomembno. 20% se zdi garderoba zelo
pomembna, od teh 20 je več pripadnikov moškega spola.

Hitri in pravilni rezultati tekmovanja
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Rezultati so za tekače zelo pomembni, le 7% vprašanih (4 osebam) se to ne zdi pomembno, več kot polovici
anketirancev pa zelo pomembno.

Prehrana na prireditvi
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Prehrano na prireditvi kot zelo pomemben del tekaške prireditve šteje 30% ljudi, 55% se jim zdi delno pomembna.

Ravninska trasa proge
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Le 15% vprašancem se ravninska proga zdi zelo pomembna v večini (60%), pa jim je ravninska proga pomembna
nepomembna.

Startni paket na prireditvi (majica, brisača...)
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Startni paketi v 18% na prireditvah tekačem niso pomembni, 30 % pa zelo pomembni.

Možnost izbire tekaških razdalj
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Mnenja o možnosti izbire tekaške razdalje so deljena; 30% pravi da je izbira zelo pomembna, prav tako 30% pravi, da
izbira ni pomembna.

2.1 Povzetek in komentar
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Tekači glede na rezultate ankete, med najbolj pomembne aspekte tekaške prireditve štejejo hitre in pravilne
rezultate tekmovanja, sledi zanimiva trasa proge. Med najbolj nepomembne aspekte štejejo ravninsko traso
proge, bogat denarni sklad za tekmovalce in startni paket. Spremljevalni program organizatorja je tekačem le delno
pomemben, prav tako višina startnine in prehrana na prireditvi.

3. Višina startnine pri organizatorjih
Se strinjaš, da imajo lahko organizatorji različno
startnino, v kolikor so omogočene pred prijave
preko spleta? (v sezoni 2019 so imele to…
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85% vprašancev se strinja, da imajo lahko organizatorji različno startnino, od tega pa predlagajo, da razlike niso
preveč očitne in, da je potrebno najti prave stimulacije za manjše organizatorje. Posameznik je tudi komentiral, da se
mu to ne zdi ravno pomembno, saj se za tekme za pokal Dolenjske odloča tik pred zdajci, glede na obveznosti,
vreme, počutje ipd.

4. Najbolje ocenjene tekaške prireditve
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Najvišje ocenjena tekaška prireditev je Šmarješki tek, sledi Bušeča vas, nato Novo mesto (žal niso vsi določili katera
tekaška prireditev v NM) in tek po Lončariji.

5. Najslabše ocenjene tekaške prireditve
najslabše organizirane prireditve na pokalu
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Novomeški tek – brez prehrane, ko pa je pred leti bila, so morali jesti na tleh.
Trebelno – slaba priprava proge, slabo označena proga, tekači so se izgubili
Kostel – slabo organiziran prevoz na štart, organizacija teka sloni na eni osebi
Lisca – organizacija na eni osebi, težave v cilju (?)
Tek po lovskih stečinah – premalo varnosti med tekom otrok
Orehovo – slab program
Park tek – študentje in slaba organizacija
Šmarješke toplice - pred več leti ko se je sivi gospod z zamahom preko "šlica" na hlačah povedal; "Teka ne bo«
Straža – kvaliteta prehrane pada
Tek na Gorjance – predolgo traja do razglasitve rezultatov

Iz napisanega sklepamo, da je tekačem na tekaški prireditvi najbolj pomembna dobra organizacija prireditve v
smislu dostopnosti (prevozi na tek, dostopnost), urejena proga (tekaška podlaga, označbe na trasi, urejen,
prostoren in dobro označen startno-ciljni prostor), prehrana in urejen prostor kjer tekači po tekmi pojejo obrok.
Pomembno je tudi da prireditev poteka gladko, da so razglasitve hitre, da se med tekom odvija program ter da je
obenem poskrbljeno za otroke.

6. Pripombe in mnenja o tekaških prireditvah
V tabeli so razporejeni komentarji po posameznih področjih. Odebeljeni so komentarji, ki so se pojavljali pri več
tekačih. Najbolj konstruktivni komentarji so navedeni pod tabelo.
Tempo

Štartni paket,
startnine

Proga
Organizacija

Kategorije

-

-

-

Preveč dirkaški tempo, ni več prostora za rekreativce
neenakost konkurence;
nastop vrhunskih tekmovalcev iz AK proti rekreativcem, kar ni spodbudno za ostale tekače
Možnost odklonitve paketa;
namesto majic, brisač, ki jih imamo vsi preveč bi lahko bila nižja startnina
predrage startnine;
poenotenje vrednosti paketov;
preveč majic
Prekratke proge;
slabo označene proge;
Zavlačevanje do podelitev;
več večernih tekov; poleti bolj zgodaj štart;
ne upošteva se dogovor o pokalnem tekmovanju, slabi in zapozneli razpisi, neposrečena
spominska darila, več spremljevalnih dejavnosti, več vključitve domačinov v prireditev, več
reklame
Garderobe in WC-ji;
Lahko bi imeli več tekem
Lahko bi bilo manj tekem, max 15; obdržati samo tiste, ki izpolnjujejo visoke standarde
Lahko bi bilo več tekov v klanec
Da se tekme ne prekrivajo, da se zaključek ne prekriva z večjimi prireditvami (Lj, Zg)
Naj se poenoti nagrajevanje absolutnih zmagovalcev (ponekod samo prvi, ponekod prvi trije)
Preveč kategorij
Lahko bi bilo več kategorij za ženske

Organizatorji ne upoštevajo dogovora o pokalnem tekmovanju(slabi in zapozneli razpisi, neposrečena
spominska darila ki predstavljajo kraj, spremljevalnih dejavnosti in vključitve domačinov v prireditev, več
reklame o prireditvi v samem kraju....itd)
Preveliko število kategorij, zgodi se, da je v določeni kategoriji na stopnički samo en tekmovalec/tekmovalka
(izpade precej klavrno...).
Nekatere tekme imajo pokale samo za končnega zmagovalca/zmagovalko. Bilo bi pošteno, da pokal prejmeta
tudi drugo in tretje uvrščeni/a skupno.
Določeni organizatorji dajejo v ˝startni paket˝ majico in kot da to ne bi bilo dovolj, jo prejmeš še na podelitvi
medalj... Lepo prosim, ne potrebujemo majic niti ne brisač, tekači si želimo samo dobro organizacijo ter
prijazne domačine (kar tudi vedno dobimo :))
Izpeljati dve tekmi pokala v enem vikendu (sobota Gabrovka-nedelja Gorjanci)??? Moje zelo osebno
mnenje: število tekem v dolenjskem pokalu bi se moralo zreducirati na največ 15 tekem. Manj je več. :)
Ostalo vse ok, dolenjski pokal ima še lepo prihodnost.
Več informacij o preteklih razpisih kakega teka ki ga iščem na internetu. Npr na dan teka nisem našla razpis
za straški tek, ki je par dni nazaj se obstajal na pro timeu, drugače pa dobro objavljate sveže in ažurne info na
Facebooku, pohvale

7. Menja o kategorijah
39 tekačev je izbralo v anketi ponujena odgovora in sicer je 72 % tekačev izbralo 6 moških (M – 25, M – 35, M – 45,
M – 55, M –65, M – 66+) in 5 ženskih kategorij (Ž – 25, Ž – 35, Ž – 45, Ž – 55, Ž – 56+), 28% pa5 moških (M – 30, M –
40, M – 50, M – 60, M – 61+) in 4 ženske kategorije (Ž – 30, Ž – 40, Ž – 50, Ž – 51 +)

Izberi najboljši predlog spremembe kategorij za
sezono 2020

28%
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6 moških (M – 25, M – 35, M – 45, M – 55, M –65, M – 66+) in 5 ženskih kategorij (Ž
– 25, Ž – 35, Ž – 45, Ž – 55, Ž – 56+)
5 moških (M – 30, M – 40, M – 50, M – 60, M – 61+) in 4 ženske kategorije (Ž – 30, Ž
– 40, Ž – 50, Ž – 51 +)

Dodatni komentarji so:
-

Enako kot do sedaj (5)
8 moških kategorij
5 + 5 (3)

-

imel bi 8 moških kategorij (obdržal bi M-40 in M-50 in obdržal 5 ženskih kategorij
Zakaj sploh kategorije? Tečemo za sebe.Tek je postal "posel".

-

Več ženskih kategorij (2)

8. Pogoji za sodelovanje v pokalu
8.1 Število udeležb
Za sodelovanje v pokalu (število udeležb) je trenutno potrebno zbrati
okoli 50% vseh prireditev (10 od 21). Predlagam, da se število
udeležb (izberi)

Poveča
33%
brez odgovora
34%

Zmanjša
33%

Mnenja o številu udeležb za sodelovanje v pokalu je deljeno, prav toliko kolikor jih misli da se mora število povečati,
jih misli da se mora število zmanjšati. Veliko anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo, vendar lahko glede na
komentarje predvidevamo, da so zadovoljni z obstoječim stanjem.

8.2 Če bi želeli zmanjšati število udeležb, za koliko?

Za koliko bi zmanjšali število udeležb?
10%7%

41%

42%

¼ vseh prireditev (v sezoni 2019 bi to pomenilo 5 prireditev)
1/3 vseh prireditev (v sezoni 2019 bi to pomenilo 7 prireditev), 7 do 8
naj ostane tako kot do sedaj
na 8
*Dodala sem še najbolj pogosto dopisane odgovore

Večina anketirancev ne bi spreminjala pogojev oziroma če že, bi izbrali možnost 1/3 vseh prireditev.

