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DOLENJSKI POKAL  2019 

» teki Dolenjske za pokal Vzajemne« 

 
Razpored prireditev: 

 
06.04.2019 /sob/       NOVO MESTO                      » 20.novomeški tek« 

13.04.2019 /sob/       NOVO MESTO                      » ParkTek 2019«  

27.04.2019  /sob/      ZDOLE pri KRŠKEM            » 7. Jurjev tek « 

02.05.2019  /čet/       OREHOVO (SEVNICA)        » 28. gorski tek na Lisco «  

05.05.2019  /ned/      VELIKI OREHEK (NM)        » 3. Arehovski tek « 

19.05.2019  /ned/      METLIKA                              » 13.Urbanov tek « 
26.05.2019  /ned/      STRAŢA                                » Straški tek 2019 « 

01.06.2019  /sob/      GABROVKA                         » 40.tek na Petelinjek 

02.06.2019  /ned/      CEROV LOG                         »14.tek na Gorjance  «     

09.06.2019  /ned/      ŠMARJEŠKE TOPLICE        »24. šmarješki tek « 

15.06.2019  /sob/      TREBNJE                               » Trebanjski tek 2019« 

23.06.2019  /ned/      RADEČE                                » 15. splavarjev tek « 

29.06.2019  /sob/      DOLENJA VAS                     »18. Tek po lončariji 

13.07.2019  /sob/      TREBELNO                           » 14. tek po lovskih stečinah« 

31.08.2019  /sob/      SEMIČ                                    »  17.tek po kraški učni poti 

07.09.2019  /sob/      POLŢEVO-KRIŠKA VAS      » 15. Krevsov tek« 

14.09.2019  /sob/      MIRNA                                   » 7.dobrodelni TRIMMIGO tek« 

15.09.2019  /ned/      KOSTANJEVICA na KRKI   » 34. kostanjeviški tek « 

22.09.2019  /ned/      GOR. ŢAGA  (KOSTEL)        » 22. obkolpski tek « 

05.10.2019  /sob/      VIDEM-DOBREPOLJE          » 9. dobropoljski tek « 

*06.10.2019  /ned/       NOVO MESTO                       »  2.novomeški ½ marathon  

13.10.2019   /ned/      BUŠEČA VAS                        » 24. Tek po vinski cesti « 

*Šteje samo udeležba, ni za točkovanje 

 

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. 
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Tekmovalni oz. TOČKOVNI del pokala poteka v ločeni (moški/ženske) skupni (absolutni), 

kot tudi starostni (11  oz. 5 kategorij) razvrstitvi. Za točkovno razvrstitev pokala tako v 

skupni, kot tudi po starostnih kategorijah  se upošteva uvrstitev na najdaljši razdalji 

posamezne prireditve. Na krajših progah in razdaljah za otroke posamezni organizator po  

svoji presoji izbira starostne kategorije. Z udeležbo na slednjih se tekmovalcu/ tekmovalki 

namesto točk za končno razvrstitev upošteva UDELEŽBA. Prav tako se samo UDELEŽBA 

upošteva tekačem, ki nastopijo na 2. Novomeškem polmaratonu (6.10.2019). 

 
Uvrstitev tekmovalca-ke (absolutno in po kategorijah) na najdaljši razdalji posamezne 

prireditve se točkovno ovrednoti po sistemu 100, 85, 75, 68, 61, 56, 51, 47, 43, 40, 37, 34, 

32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 19, 18, … do 1 točke, ki jo prejme tekmovalec-ka na 38. mestu in 

vsak nadaljnji.  

 

Starostne kategorije po katerih poteka točkovanje za končno razvrstitev v pokalnem 

tekmovanju, kot tudi na najdaljših razdaljah posamezne prireditve:  

 

Člani (moški):                                          Članice (ženske): 

 

A - do 19 let ( 2000 in mlajši)                    A - do 24 let (1995 in mlajše) 

B - od 20 do 29 let (1999-1990)                B - od 25 do 34 let ( 1994-1985) 

C - od 30 do 34 let (1989-1985)                C - od 35 do 44 let (1984-1975) 

D - od 35 do 39 let (1984-1980)                D - od 45 do 54 let (1974-1965) 

E - od 40 do 44 let (1979-1975)                E - nad 55 let (1964 in starejše) 

F - od 45 do 49 let (1974-1970) 

G - od 50 do 54 let (1969-1965) 

H - od 55 do 59 let (1964-1960) 

I -  od 60-64 let (1959-1955) 

J - od 65 do 69 let (1954-1950) 

K - nad 70 let (1949 in starejši) 

 

                                              

V končni razvrstitvi pokala (absolutno in po kategorijah) bo upoštevan seštevek točk, ki jih 

bo tekmovalec-ka dosegel-a na 10 ih tekih (od skupno 22- ih) oz. najboljših 10 uvrstitev. 

Pogoj za opravljen pokal, kot tudi končno razvrstitev je udeležba na najmanj 10 ih  

prireditvah. 

 

Ob morebitnem enakem številu točk se najprej upošteva število udeležb nato najboljše 

posamezne  uvrstitve. 
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Tekmovalec-ka ki tekmuje oz. se udeležuje različnih ponujenih razdalj posameznih 

prireditev (glavni tek, krajša razdalja, otroški teki, pohod, ipd.) se razvršča pod udeležbe 

(v kolikor se po posamezni prireditvi, kjer je sodeloval-a na primer na pohodu, ne najde 

kot prejemnik udeležbe,  naj najprej kontaktira dotičnega organizatorja). Tekmovalec-ka 

ki tekmuje na otroških razdaljah posameznih prireditev se prav tako razvršča pod 

prejemnike udeležb. 

 

 

Informacije o rezultatih pokalnega tekmovanja in posameznih prireditev: 
 

Skupno točkovanje pokala (absolutno in po kategorijah), kot tudi udeležbe za končno 

razvrstitev 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 2019 za pokal Vzajemne« je določena in znaša 

največ 12 € za odrasle, na prireditvah, kjer je prisotna merilna ekipa Protime in največ 10 

€ za odrasle, na ostalih prireditvah. Za otroke do 15 let (2004 in mlajši) je določena 

maksimalna startnina 5 € (tudi na najdaljših razdaljah, z enakim standardom, kot odrasli 

tekmovalci). POZOR! Startnina je lahko izjemoma višja na prireditvah, kjer so v 

preteklem letu imeli več kot 200 tekmovalcev in  v kolikor so omogočene pred prijave s 

plačilom (informacije bodo podane z razpisom prireditve). 

 

 

 

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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