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DOLENJSKI POKAL  2021 

» teki Dolenjske 2021 za pokal VZAJEMNE« 

 

 
Razpored prireditev: 
 

 

13.06.2021 /ned/    ŠMARJEŠKE TOPLICE     » 25. Šmarješki tek «   

20.06.2021 /ned/     RADEČE       » 16. Splavarjev tek « 

26.06.2021 /sob/     METLIKA                              » 15. Urbanov tek « 

03.07.2021 /sob/    DOL. VAS pri RIBNICI         » 19. Tek po Lončariji « 

15.08.2021 /ned/     OREHOVO (SEVNICA)        » 30. gorski tek na Lisco «  

21.08.2021 /sob/     GAČE (ČRMOŠNJICE)         » 5. marš na Gače « 

28.08.2021 /sob/     TREBELNO                            » 16. tek po lovskih stečinah « 

04.09.2021 /sob/     POLŽEVO-KRIŠKA VAS     » 17. Krevsov tek « 

12.09.2021 /ned/     KOSTANJEVICA na KRKI   » 36. kostanjeviški tek « 

18.09.2021 /sob/     MIRNA                                   » 9. dobrodelni TRIMMIGO tek «          

03.10.2021 /ned/     NOVO MESTO                      » 4. novomeški ½ marathon « 

09.10.2021 /sob/    DOBREPOLJE       » 11. Dobrepoljski tek «  

17.10.2021  /ned/    BUŠEČA VAS                        » 25. tek po vinski cesti « 

30.10.2021 /sob/    NOVO MESTO      » 21. Novomeški tek« 
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PRAVILA POKALA: 
 
Pokalno tekmovanje je odprtega tipa in naj se ga udeležijo kondicijsko ter zdravstveno 

pripravljene osebe, ki tekmujejo na lastno odgovornost. Odgovornost za nastop mladih 

pod 15. letom starosti prevzamejo starši oz. prijavitelj.  

 

Covid 19 navodila in protokol: Izvedba posamezne priredtve in ukrepi za zajezitev 

epidemije, se pripravljajo skupaj z NIJZ. Pred prijavo na posamezno prireditev preverite 

pogoje sodelovanja (morebitno izkazovanje s potrdili o testiranju, cepljenju, 

prebolelosti…), nosite masko, kadar se to od vas zahteva in spoštujte navodila 

organizacijskega osebja na prireditvi.  

 

 

Vsem nastopajočim, ki sodelujejo v pokalnem tekmovanju, se beležijo UDELEŽBE (ni 

končne razvrstitve po kategorijah ali absolutni moško/ženski konkurenci). Razlog za to, so 

nejasne razmere, ki ne zagotavljajo izvedbe vseh prijavljenih prireditev.  

Posamezni organizator lahko po svoji presoji določa kategorije na posamezni prireditvi. 

 

 

Starostne kategorije so priporočene, vendar niso OBVEZNE:  

 

Člani (moški):                                          Članice (ženske): 

 

A - do 19 let (2002 in mlajši)                    A - do 24 let (1997 in mlajše) 

B - od 20 do 29 let (2001-1992)                B - od 25 do 34 let (1996-1987) 

C - od 30 do 34 let (1991-1987)                C - od 35 do 44 let (1986-1977) 

D - od 35 do 39 let (1986-1982)                D - od 45 do 54 let (1976-1967) 

E - od 40 do 44 let (1981-1977)                E - nad 55 let (1966 in starejše) 

F - od 45 do 49 let (1976-1972) 

G - od 50 do 54 let (1971-1967) 

H - od 55 do 59 let (1966-1962) 

I -  od 60-64 let (1961-1957) 

J - od 65 do 69 let (1956-1952) 

K - nad 70 let (1951 in starejši) 

 

                                 

Pogoj za opravljen pokal, je udeležba na najmanj 6 - ih  prireditvah. Tekaču, ki izpolni ta 

pogoj, se podeli plaketa za udeležbo na tisti ali naslednji prireditvi, kjer je izpolnil pogoje. 
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Informacije o rezultatih pokalnega tekmovanja in posameznih prireditev: 
 

Seznam udeležb vodi podjetje Protime. Vse morebitne napake in popravke v točkovanju in 

številu udeležb naslavljajte na: info@protime.si 

 

Startnina na prireditvah: 
 

Startnina na prireditvah »Tekih Dolenjske 2021« določa organizator samostojno, pri 

čemer vnaprej jasno določi višino startnine, standard prireditve in roke za prijavo. 

 

 

 

Ostale informacije: 

 
Osnovne informacije o posameznih prireditvah bodo objavljene na promocijskih brošurah 

Društva Marathon Novo mesto in na spletni strani www.drustvo-marathon.si kjer bo tudi 

povezava do skupnih rezultatov dosegljivih na spletni strani http://www.protime.si/ . 

Morebitna dodatna vprašanja (ki ne zadevajo rezultate) lahko naslovite na 

tekidolenjske@gmail.com . 

  

 

Opozorilo: 
 

Organizator si v izjemnih primerih pridržuje pravico spremembe datuma ali odpovedi 

svoje prireditve, zato priporočamo, da pred prireditvijo preverite izvedbo le-te pri 

posameznem organizatorju! 
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