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RAZPIS  18. NOVOMEŠKEGA TEKA 

KRAJ: Novo mesto, Glavni trg – center mesta 
TERMIN TEKMOVANJA: ponedeljek, 17. 4. 2017 ob 13. uri 
ORGANIZATOR: Atletski klub Krka Novo mesto  
 

PRIJAVE: Vsebujejo naslednje podatke: priimek in ime, spol, letnik rojstva, dolžina proge in klub ali društvo ali kraj.  
Zadnji dan prijav na e-mail: info@nm-tek.si ali na fax: 07-3372-021 ali preko vnosnega obrazca na spletni teka je 14. 4. 2017. 
Zadnji rok prijav je na dan tekmovanja (ne velja za DŠI in za štafetne teke!) do 12.30 ure.   
Za netekmovalni tek predšolskih otrok ni predhodnih prijav, zbor udeležencev ob 14.15 pri Čajarni! 
Za tek DŠI prijave potekajo samo preko Zavoda Novo mesto! 
 

INFORMACIJE o prireditvi lahko dobite na spletni strani prireditve: http://www.nm-tek.si/. 
 

ŠTARTNINA: Za tek na 8000m znaša 10,00 EUR, za teke od 500m do 1500m pa 5,00 EUR. Za ostale teke ni štartnine! 
 

PREDVIDEN URNIK PRIREDITVE /možne spremembe glede na število prijav…/: 
Otvoritev  13.00 dolžina cca.: 
tek za Delavske športne igre – ženske (4 kategorije)  13.05 1000 m 
tek za Delavske športne igre – moški (4 kategorije)  13.15 1500 m 
ml. deklice (letnik od 2010 do 2008), deklice (letnik 2007 in 2006)  13.40 500 m 
ml. dečki (letnik od 2010 do 2008), dečki (letnik 2007 do 2006)  13.47 500 m 
ml. pionirke (letnik 2005 in 2004)  13.55 500 m 
ml. pionirji (letnik 2005 in 2004)  14.00 500 m 
st. pionirke (letnik 2003 in 2002), ml. mladinke (letnik 2001 in 2000)  14.10 1000 m 
st. pionirji (letnik 2003 in 2002), ml. mladinci (letnik 2001 in 2000)   14.20 1500 m 
ženske letnik 1993 in mlajše - A 
ženske letnik od 1992 do 1983 - B 
ženske letnik od 1982 do 1973 - C 
ženske letnik od 1972 do 1963 - D 
ženske letnik od 1962 in starejše - E 
moški letnik 1998 in mlajši - A 
moški letnik od 1997 do 1988 - B 
moški letnik od 1987 do 1983 - C 
moški letnik od 1982 do 1978 - D 
moški letnik od 1977 do 1973 - E 
moški letnik od 1972 do 1968 - F 
moški letnik od 1967 do 1963 - G 
moški letnik od 1962 do 1958 – H 
moški letnik od 1957 do 1953 – I 
moški letnik od 1952 do 1948 - J 
moški letnik 1947 in starejši - K 

 14.35 8000 m 
 

netekmovalni tek za predšolske otroke (letnik 2011 in mlajši)   14.45 200m 
štafetni tek OŠ deklice (letnik 2006 in mlajše)  15.40 3 x 500 m 
štafetni tek OŠ dečki (letnik 2006 in mlajši)  15.50 3 x 500 m 
štafetni tek OŠ ml. pionirke (letnik 2005 in 2004)  16.00 3 x 500 m 
štafetni tek OŠ ml. pionirke (letnik 2005 in 2004)  16.10 3 x 500 m 
podelitev za tek na 8 km  16.30  

 

NAGRADE: Vsak udeleženec s plačano štartnino prejme majico. Prvi trije uvrščeni tekmovalci v posamezni tekmovalni kategoriji 
prejmejo medalje. Zmagovalec v vsaki tekmovalni kategoriji prejme pokal. Zmagovalci v vseh tekmovalnih kategorijah bodo 
prejeli tudi praktične nagrade.  
 

OSTALA DOLOČILA:  
Tek je vključen v točkovanje Tekov Dolenjske 2017 za pokal Vzajemne (http://www.drustvo-marathon.si/teki-dolenjske/). Vsi 
udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Zdravniška pomoč bo zagotovljena. Tekmovalci in spremljevalci sami odgovarjajo 
za svoje osebne stvari in garderobo. Tekmovanje bo v vsakem vremenu.  
 

S športnimi pozdravi!        Mario Mohorović, predsednik AK Krka 
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