
TEKI DOLENJSKE 2020 ZA POKAL VZAJEMNE 

4. MARŠ NA GAČE  
TEK, POHOD, KOLESARJENJE 

Sobota 11.7.2020 ob 10.30 

Gače nad Črmošnjicami pri Semiču – Smučarski center Gače 

 

10:00 - ŠTART POHODA 

10:30 – ŠTART TRAIL TEKA NA 13 KM 
11:00 – ŠTART KOLESARSKEGA IZLETA PO KOČEVSKEM ROGU     
12:00 – OTROŠKI TEK 
12:30 – RAZGLASITEV REZULTATOV IN PODELITEV NAGRAD  

PRIREDITVE BO POTEKALA POD STROGIMI UKREPI ZARADI 
PREPREČEVANJA ŠIRJENJA OKUŽB COVID-19!!!! 

Najpomembnejša je upoštevanje varne medosebne razdalje vsaj 1,5 metra. V 
primeru, da je ta razdalja manjša, se tveganje za prenos okužbe poveča. Roke 
vedno smatramo kot onesnažene, izjema je le neposredno po njihovem umivanju 
ali razkuževanju. Z upoštevanjem vseh navedenih ukrepov bomo zmanjšali 
možnosti za prenos okužbe in s tem ščitili sebe in druge. Za pravilno izvajanje 
samozaščitnih ukrepov je odgovoren vsak posameznik. Popolne varnosti ni!  
Prosim preberite si spodnji Načrt ukrepov za PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z 
VIRUSOM SARS-CoV-2 za prireditve 4. MARŠ NA GAČE!!! 
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TRAIL TEK MARŠ NA GAČE 

Priporočamo trail copate ter počasnejši tempo, da se boste naužili naravnih lepot 
neokrnjene narave. 

Proga je dolga slabih 13km, premagati pa boste morali 370 višinskih metrov. Proga je 
izredno lepa, razgibana ter senčna. Podlaga je večinoma makadamska, dobršen del poti pa 
poteka po stezah in pešpoteh, zato priporočamo trail copate z dobrim oprijemom.  

Štart je v počitniškem naselju Gričice (ob odbojkarskem igrišču) na Gačah. Proga po sto 
metrih zavije na gozdno pot do proge za tek na smučeh. Kmalu pridemo na gozdno cesto 
po kateri se vzpenjamo pribljižno 4km mimo smučišča proti Belim stenam. Ko pridemo na 
vrh se spustimo v smeri proti Škrilju ter po cca 500m spusta zavijemo desno nazaj na 
pešpot, kjer sledi prvi bolj tehničen, a najlepši del. Kmalu se po ozki pešpoti začenjamo 
vzpenjati, prečkamo cesto in se vzpnemo na najvišjo točko proge poleg vrha Vinica. Sledi 
rahlo prečenje gozda in že se znajdemo na prečenj prog smučišča, kjer boste lahko uživali 
v razgledu in prelepi naravi. Sledi spust mimo razvalin nekdanjega kočevarskega naselja 
Gače in gasilske koče po makamski cesti do Štal, kjer zavijemo desno po cesti do Komarne 
vasi. Tam zavijemo na progo za tek na smučeh nazaj v naslednje Gričice do terase pri 
žičnici Medo, kjer je cilj trail teka. 
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Višinska razlika med najvišjo in najnižjo točko proge je 300m – Skupaj se boste 
dvignili za 370m. Štart in cilj sta na isti nadmorski višini to je na 700m. Najvišja točka je 
965m n.m.v. Proga je kar zahtevna, saj ravnine praktično ni. V prvem delu se proga dviga, 
srednji del je razgiban, v zadnjem delu pa sledi spust. 

VODNE POSTAJE: vodne postaje bodo na 5km in na 9,5km.   

OPOZORILO! Po gozdnih cestah se teče ob normalnem prometu ob desnem robu 
cestišča!!! 

PRIJAVE: Na štartu pri koči Gače od 8.30 dalje. Predprijava 12€, na dan prireditve 18€ 

PREDPRIJAVE: do petka 10.7.2020 do 12:00 ure na naslovu:  
https://forms.gle/q2MikcpTcFu9QJZS6 

KATEGORIJE: V trail teku na 13km enake kot v Dolenjskem tekaškem pokalu.  

NAGRADE: Vsak udeleženec dobi malico in spominsko majico. Prvi trije v kategorijah 
medalje, pokale in praktične nagrade. 

REKREATIVNI KOLESARSKI IZLET 
Kolesarski izlet bo potekal na električnih kolesih po senčnih in makadamskih poteh 
Kočevskega roga. Priporočamo gorska ali treking kolesa. Čelada je obvezna. Ne pozabite na 
bidon s pijačo. Izleta bosta vodena in izredno lepa. Proga je rahlo valovita. Možnost boste 
imeli videti marsikaj. Prednost je koles, da si lahko sami dozirate napor in na kolesih bolj 
uživate. 

• KOLESARJENJE Z E-KOLESI:   
• 39 eur všteto vodenje, izposoja e- kolesa, čelada, spominska majica in malica.  
• SVOJE E-KOLO - cena 15 eur - Vključen voden izlet, majica in malica 
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• SVOJE GORSKO KOLO - cena 15 eur - POZOR! potrebna je zelo dobra telesna 
pripravljenost. Vključen voden izlet, spominska majica in malica. 

POHOD PO KOČEVSKEM ROGU 

POHOD PO ROGU: 8€ všteto vodenje, izposoja palic, spominska majica in malica.  
V kolikor imate svoje palice, katere ste navajeni jih prinesite s seboj. Pohod bo trajal 
1,5h-2h in bo srednje zahteven. Obvezen je nahrbtnik s pijačo in kakšnim prigrizkom. 
Bodite primerno obuti.  

NAČRT UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE Z VIRUSOM SARS-
COV-2 ZA PRIREDITVE 4. MARŠ NA GAČE: 

- VSI UDELEŽENCI MORAJO BITI ZDRAVI - PRIREDITVE SE LAHKO UDELEŽIJO LE ZDRAVE OSEBE BREZ 
ZNAKOV PREHLADA IN OKUŽB. ZATO UDELEŽENCE PROSIMO, da so POZORNI NA VSAKE ZNAKE OKUŽBE 
DIHAL (npr. nahod, kihanje, kašlja- nje, bolečine v žrelu, mišicah, povišana temperatura… 

- GLDEALCI niso dovoljeni! 

- Prosimo za prijave na prireditev preko spleta (spletne prijave) hVps://forms.gle/q2MikcpTcFu9QJZS6 

- PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK poteka na odprtem - pri prevzemu so obvezne maske. Ob prevzemu so 
obvezne maske, označen je prostor za prevzem številk in upoštevanje medsebojne razdalje (1,5m). 

- ŠTART bo potekal v treh skupinah (VAL-ih) z največ 50 tekači z deset minutnim razmikom. Štart bo leteč 
med tekom. Tekaču bo dodeljena številka glede na njegov osebni rekord na 10km. Tako bodo štartali: 

o VAL 1 štart ob 10:30, najhitrejši tekači s številkami od 1-99, prihod na štart ne prej kot 10:27 

o VAL 2- štart ob 10:40, srednje hitri tekači s številkami 100 -199, prihod na štart ne prej kot 10:37 

o VAL 3 - Štart ob 10:50 počasnejši tekači s številkami 200 - 300, prihod na štart ne prej kot 10:47 
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- Tekači imajo ob startu masko, ki pa jo po 200m odvržejo v zato pripravljene koše za odpadke ali pospravijo 
v žep. 

- ZBOR V ŠTARTNI CONI ob klicu organizatorja, a ne prej kot 3 minute pred štartom. Priporoča se nošnje 
mask v štartni coni pred štartom in ohranjanje razdalje, za katero bodo skrbeli reditelji v maskah in z 
rediteljskimi jopiči. 

- OGREVANJE: Skupno ogrevanje ni dovoljeno! Po opravljenih vajah za ogrevanje oz. raztezanje ob opori 
(npr. ograja) svetujemo razkuževanje rok. Svetujemo vzdrževanje zadostne medsebojne razdalje (vsaj 2 
metra), po koncu teka in opravljenih raztezalnih vajah pa naj se tekači razidejo. 

- PRIHOD V CILJ: Po prihodu v cilj, tekači zapusfjo startno-ciljni prostor in se čimprej razidejo za nadzor 
skrbijo reditelji v maskah  

- REZULTATI bodo objavljeni na spletu.   

- PODELITVE potekajo le za absolutno najboljše moške in ženske pod posebnim porotokolom in Ni 
rokovanja!!! Stopničke so bolj narazen. 

- PRIREDITVENI PROSTOR je na prostem. Upošteva varnostna razdalja med mizami. Za omizjem je 
dovoljeno sedef članom iste družine oz. fsfm, ki so se na prireditev pripeljali s skupnim prevozom. 

- Na vidnih mesfh bodo na voljo sredstva za razkuževanje 

-  Vsem udeležencem svetujemo da si preberejo navodila NIJZh]ps://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
uploaded/priporocila_organizatorje_prireditev_za_preprecevanje_sirjenja_okuzbe_z_virusom_sars-
cov-2.pdf   

Organizator si pridržuje pravico, do spremembe razpisa, odpovedi dogodka, ali omejitve udeležencev zaradi zagotavljanja varnosti. 
Udeležba je na lastno odgovornost. S prijavo na tek udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je zdrav, 
telesno pripravljen za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan. Upošteval bo vsa navodila organizatorja in sodeloval/-a na lastno 
odgovornost. Potrjuje pristanek na tveganja v zvezi z udeležbo na prireditvi in zato do organizatorja ne bo uveljavljal nikakršnih 
odškodninskih zahtevkov. Soglaša, da lahko organizatorji prireditve objavijo podatke, fotografije, posnetke prijaviteljev v sredstvih 
javnega obveščanja, ne da bi v zameno zahtevali kakršno koli povračilo. Z udeležbo lahko organizator navedene osebne podatke obdeluje v 
svojih zbirkah in jih uporablja za statistične obdelave. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z 
zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005) ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). 
Navedene osebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležencu 
pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006). 

Vse informacije na: 031 859 801 Primož Kobe, fitklub@yahoo.com, www.fit-klub.com 
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