
RAZPIS 11. DOBREPOLJSKEGA TEKA  

za Dolenjski tekaški pokal 2021 
(rekreativni tek na 10 kilometrov) 

ORGANIZATOR: 
 

Glavni organizator teka je Športno društvo Dobrepolje, v sodelovanju s 
Turističnim društvom Dobrepolje. Tek je vključen v tekaško akcijo Teki 
Dolenjske za pokal Vzajemne in v vseslovensko akcijo Slovenija v gibanju. 

PREDPRIJAVE (zaželene): do četrtka, 7. 10. 2021, na spletni strani: 

https://www.protime.si/sl_si/dogodek/11-dobrepoljski-tek/ 

 
PRIJAVE NA DAN TEKA: od 9.00 do 10.30 na prireditvenem prostoru. 
 

INFORMACIJE: novak.bojan1@siol.net, alojz.kuplenk@siol.net,  

telefon: 031 536121 (Bojan Novak) ali 041 669227 (Alojz Kuplenk) 
 

PROGA: 
Proga je dolga 10 kilometrov in poteka delno po makadamu, delno pa po 
asfaltu. Je pretežno ravninska, primerna za vse tekače. Po besedah tekačev 
je ena izmed najlepših v Dolenjskem pokalu in poteka skozi sedem 
dobrepoljskih vasi. Ob progi boste naleteli na prijazne Dobrepoljce, ki vas 
bodo toplo pozdravili in vzpodbujali. 
 

OKREPČEVALNE TOČKE: 
 

Na progi bosta dve okrepčevalni točki (Podgora, Bruhanja vas).  
 

PRIJAVNINA: 
Prijavnina znaša 12 evrov. Plačilo je možno le na dan teka na prireditvenem 
prostoru (gotovina)! 
 

Vsak udeleženec prejme po teku promocijsko vrečko, v kateri bo letos tudi 
malica za po teku. 
 

Najhitrejši trije v posameznih kategorijah prejmejo medalje, najhitrejše tri 
ženske in trije moški v absolutni konkurenci pa tudi pokal. 
 

Tek šteje tudi kot občinsko prvenstvo občine Dobrepolje (samo njeni 
občani).  
 

URNIK TEKMOVANJA: 
 

9.00 do 10.30  prijava in priprava na tek 
 

10.45  skupinsko ogrevanje 
 

11.00  ŠTART REKREATIVNEGA TEKA 
 

12.30  podelitve priznanj 
 

KATEGORIJE (Teki Dolenjske): 
 

MOŠKI ŽENSKE 
- do 25 let (1996 in mlajši) 
- od 26 do 35 let (1995 do 1986) 
- od 36 do 45 let (1985 do 1976) 
- od 46 do 55 let (1975 do 1966) 
- od 56 do 65 let (1965 do 1956) 
- nad 65 let (1955 in starejši) 
 

- do 25 let (1996 in mlajše) 
- od 26 do 35 let (1995 do 1986) 
- od 36 do 45 let (1985 do 1976) 
- od 46 do 55 let (1975 do 1966) 
- nad 55 let (1965 in starejše) 
 

 

 
 
 
 
KATEGORIJE OBČINSKEGA PRVENSTVA OBČINE DOBREPOLJE: 
 

- moški do 35 let (1986 in mlajši) 
- moški od 36 do 50 let (1971 do 1985) 
- moški nad 50 let (1970 in starejši) 
- ženske do 35 let (1986 in mlajše) 
- ženske nad 35 let (1985 in starejše) 

 
 

https://www.protime.si/sl_si/dogodek/11-dobrepoljski-tek/
mailto:novak.bojan1@siol.net
mailto:alojz.kuplenk@siol.net


Najhitrejši tekači v posameznih kategorijah občinskega prvenstva prav tako 
prejmejo medalje, najhitrejše tri ženske in trije moški v absolutni konkurenci 
občinskega prvenstva pa tudi pokale. 

MOŽNOST PARKIRANJA: 
 

Priporočamo, da za parkiranje koristite parkirišča pri Osnovni šoli Dobrepolje 
in se peš odpravite na štartni prostor. Ostala parkirišča so v centru Vidma (za 
cerkvijo, na avtobusni postaji in pri gasilskem domu).  
 

ZDRAVSTVENO VARSTVO: 
 

Zdravstveno varstvo bo izvajala mobilna zdravstvena služba. 
 

UPOŠTEVANJE PRIPOROČIL ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 
COVID-19: 
Tekmovanja se lahko udeležijo le zdravi ljudje. 
Izvajala se bodo aktualna higienska priporočila 
NIJZ.   
V času prijav morajo tekmovalci nositi zaščitne 
obrazne maske. 
POZOR! Za udeležbo je nujno potreben izpolnjen 
pogoj PCT!!! 
 
 

 
VEČ INFORMACIJ na Facebook strani ŠD DOBREPOLJE 

 
 

Spoznajte Dobrepoljsko dolino, tecite v idiličnem podeželskem 
okolju med prijaznimi ljudmi! 

 
VSI UDELEŽENCI TEČEJO NA LASTNO ODGOVORNOST! 

 
ŠD Dobrepolje si zaradi negotovih razmer pridružuje pravico do spremembe 

programa. 

 

12. DOBREPOLJSKO VANDRANJE 
 

11. DOBREPOLJSKI TEK 
ZA POKAL VZAJEMNE  2021 

 

(10 kilometrov) 
 

SOBOTA, 9. 10. 2021 
 

 
 


