
RAZPIS 
5. NOVOMEŠKI 1/2 MARATON

1.10. in 2.10.2022

PROGRAM

PETEK 30.9.2022 - Kulturni center Janez Trdina
• 16:00 - 20:00 DVIG ŠTARTNIH PAKETOV v KC Janez Trdina

SOBOTA 1.10.2022 – Novi trg
• 14:00 DVIG ŠTARTNIH PAKETOV v KC Janez Trdina od 14:00 do 19:00 ure
• 14:00 - 16:00 DVIG ŠTEVILK OTROŠKI TEKI, CANICROSS - Novi trg
• 15:20 ŠTART POHODA
• 15:30 - TEK MALČKOV S STARŠI
• 15:40 - TEK PREDŠOLSKI OTROCI
• 15:50 - ŠTART NORDIJSKE HOJE
• 16:00 - ŠOLSKI TEKI 1. - 9. razred
• 16:00 - Šolski tek DEKLICE (1. in 2. razred) – 500 m (1 krog); letniki 2016 in 2015
• 16:10 - Šolski tek DEČKI (1. in 2. razred) – 500 m (1 krog); letniki 2016 in 2015
• 16:20 - Šolski tek DEKLICE (3. in 4. razred) – 500 m (1 krog); letniki 2014 in 2013
• 16:30 - Šolski tek DEČKI (3. in 4. razred) – 500 m (1 krog); letniki 2014 in 2013
• 16:40 - Šolski tek DEKLICE (5. in 6. razred) – 1000 m (2 kroga); letniki 2012 in 2011
• 16:50 - Šolski tek DEČKI (5. in 6. razred) – 1000 m (2 kroga); letniki 2012 in 2011
• 17:00 - Šolski tek DEKLICE (7., 8. in 9. razred) – 1500 m (3 kroge); letniki 2010 – 

2009
• 17:10 - Šolski tek DEČKI (7., 8. in 9. razred) – 1500 m (3 kroge); letniki 2010 – 2009
• 17:30 - CANICROSS - TEK S PSI
• 18:30 - KONCERT ORKESTRA AVE

NEDELJA 2.10.2022 – Novi trg, Seidlova cesta,
• 07:30 - DVIG ŠTARTNIH ŠTEVILK in štartnih paketov v KC Janez Trdina
• 10:05 - ŠTART POLMARATON, 10km ter 6,5km
• 10:20 - CILJ najhitrejših na rekreativnem teku, prvi krog polmaratoncev in teka 

10km
• 10:30 - CILJ najhitrejših na 10km teku
• 11:10 - CILJ prvih polmaratoncev
• 13:00 - RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH  - rekreativni tek in polmaraton z zabavo na 

Novem trgu
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TRASA 
POLMARATON

Trasa proge je ravninska s tremi lažjimi vzponi. Večina trase poteka po trdi asfaltni podlagi 
z dvema krajšima makadamskima odsekoma z utrjenim makadamom. Štart je na Seidlovi 
cesti. Tekači najprej naredijo en krog dolg 6,5 km (trasa rekreativnega teka), polmaratonci 
pa naredijo še en večji krog ob dolini reke Krke. Na trasi so 4 okrepčevalnice in 3 vodne 
postaje. 

OPOZORILO! Limit polmaratona je 3h. Tekači na 21.097 m, ki boste imeli na vmes-
nem času na 6,5 km slabši čas od 50 min bruto, boste preusmerjeni na progo 10km 
teka in uvrščeni v rezultatsko listo teka na 10km. 

TRASA 10km TEK

Prvi del 10km trase poteka po enaki poti, kot polmaraton. Po pretečenem prvem 6,5 kilo-
meterskem krogu, trasa 10km zavije levo v center mesta. Trasa nadaljuje čez prenovljeni 
Glavni trg in kandijski most proti Grmu, kjer pri Osnovni šoli Grm zavije na Smrečnikovo 
ulico vse do Šmihelske ceste kjer zavije proga desno vse do Šmihelskega mosta in v cilj 
na Seidlovi cesti. Trasa je v celoti asfaltirana.
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TRASA REKREATIVNI TEK 6,5 km

Štart rekreativnega teka je ob 10:05 skupaj s polmaratonom. Trasa rekreativnega teka po-
teka po enaki progi kot trasa teka na 10km le da po na 6,5km zavije v cilj proti Športni dvo-
rani Marof. Štart in cilj rekreativnega teka je na Seidlovi cesti. 
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ŠTARTNI PAKET 
POLMARATON, 10 km TER 6,5 km
• Štartna številka s čipom za elektronsko merjenje časov
• Vmesni časi na 5km, 10km, 15km, 
• SMS sporočilo o doseženem času, 
• Tempo tekači na polmaratonu za čas 1h29min, 1h39min, 1h49min, 1h59min, 2h10min
• Okrepčila na progi in v cilju
• Brezalkoholno izotonično pivo v cilju
• Tekaško darilo Novomeškega polmaratona, 
• Darilo dolenjskega okolja
• Velika medalja za vsakega polmaratonca
• Promocijska darila

PRIJAVA 
Prijave in plačila sprejemamo na spletni strani do 25.9.2022. Prijavnino lahko poravnate s 
kreditno kartico, preko PayPal računa ali na podlagi UPN plačilnega naloga v roku najkas-
neje v roku dveh delovnih dni. Prijava je sprejeta, ko je plačana! Upoštevajte rok plači-
la!

Na dan tekmovanja je možna prijava na tekmovanje do 8:45 ure. V kolikor imate težave s 
plačilom se obrnite na prijave@novomesto21.si.

PRIJAVNINA
POLMARATON 

ROK PRĲAVE POSAMIČNA SKUPINSKA

do 15.5.2022 25 eur 25 eur

do 15.6.2022 28 eur 25 eur

do 15.7.2022 30 eur 25 eur

do 15.8.2022 35 eur 28 eur

do 15.9.2022 38 eur 30 eur

do 25.9.2022 40 eur /

Prĳava na dan prireditve* 50 eur /
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*  Zagotovljeno omejeno število številk. Zagotovljena je samo štartna številka in čip.

10KM TEK 

* Zagotovljeno omejeno število številk. Zagotovljena je samo štartna številka in čip.

REKREATIVNI TEK - 6,5km

* Zagotovljeno omejeno število številk. Zagotovljena je samo štartna številka in čip.

SKUPINSKE PRIJAVE 
Za skupinsko prijavo se šteje prijava najmanj 10 tekačev ne glede na razdaljo, ki jo tečejo 
(6,5km, 10km, ali 21km). Skupinska prijave je možna do 15. 9. 2022. Po tem datumu je 
možna le še posamična prijava. 

VRAČILO PRIJAVNINE

Vračila prijavnin so možna do 15.9.2022!

ROK PRĲAVE POSAMIČNA SKUPINSKA
do 15.5.2022 22 eur 20 eur
do 15.6.2022 25 eur 20 eur
do 15.7.2022 28 eur 22 eur
do 15.8.2022 30 eur 25 eur
do 15.9.2022 32 eur 27 eur
do 25.9.2022 35 eur 30 eur

Prĳava na dan prireditve* 45 eur /

ROK PRĲAVE POSAMIČNA SKUPINSKA
do 15.5.2022 20 eur 18 eur
do 15.6.2022 20 eur 18 eur
do 15.7.2022 22 eur 20 eur
do 15.8.2022 25 eur 20 eur
do 15.9.2022 25 eur 22 eur
do 25.9.2022* 30 eur /

Prĳava na dan prireditve* 40 eur /
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Do 1.9.2022 je možno vračilo prijavnine, vendar se zaračunajo administrativni stroški v 
višini 5 eur.  

Po 1.9. 2022 je vračilo prijavnine možno le še z zdravniškim potrdilom, v tem primeru se 
zaračunajo administrativni stroški v višini 10 eur.

Prijavnin zaradi neudeležbe ne vračamo! 

PRENOS PRIJAVNINE

Prenos prijavnine na drugo osebo je brezplačen do 15.9.2022. Po tem datumu pa se za-
računajo administrativni stroški v višini 5 eur. Sprememba proge je brezplačna v kolikor je 
razdalja enaka ali krajša. V primeru spremembe na daljšo razdaljo se zaračuna razlika v  
ceni ob datumu prijave.

TEKMOVALNE KATEGORIJE 
POLMARATON (21.097 m) – štart ob 10.05:  
moški A  do 29 let (rojeni 2007 –1993) 
moški B  30 - 34 let (rojeni 1992–1988) 
moški C  35 - 39 let (rojeni 1987–1983) 
moški D  40 - 44 let (rojeni 1982–1978) 
moški E  45 - 49 let (rojeni 1977–1973) 
moški F  50 - 54 let (rojeni 1972–1968) 
moški G  55 - 59 let (rojeni 1967–1963) 
moški H  60 - 64 let (rojeni 1962–1958) 
moški I   65–69 let (rojeni 1957–1953) 
moški J  nad 70 let (rojeni 1952 in starejši)

ženske A  do 29 let (rojene 2007 –1993)  
ženske B  30 - 34 let (rojene 1992–1988)  
ženske C  35 - 39 let (rojene 1987–1983)  
ženske D  40 - 44 let (rojene 1982–1978)  
ženske E  45 - 49 let (rojene 1977–1973)  
ženske F  50 - 54 let (rojene 1972–1968)  
ženske G  55 - 59 let (rojene 1967–1963)  
ženske H  60 - 64 let (rojene 1962–1958) 
ženske I  65 - 69 let (rojene 1957–1953)  
ženske J  nad 70 let (rojene 1952 in stare-
jše)  

10 KM TEK – štart ob 10.05: 
Na 10 km se tekmuje v enakih starostnih kategorijah kot v polmaratonu. Nagrad v katego-
rijah na 10km se javno ne podeljuje. Podeljujejo se nagrade le za prve tri absolutno 
uvrščene v moški in ženski kategoriji. 

REKREATIVNI TEK (6.5 km) – štart ob 10.05: 
Za rekreativni tek na 6,5 km se samo absolutna moška in ženska kategorija. Podeljujejo se 
nagrade le za prve tri absolutno najhitrejše moške in ženske. 
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VETERANSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V 
POLMARATONU
V sklopu 5. Novomeškega 1/2 maratona bo potekalo tudi prvenstvo Slovenije v polmarato-
nu za veterane in veteranke. Prijava na državno prvenstvo veteranov mora biti dvojna in 
sicer preko strani Novomeškega 1/2 maratona ter preko ZAVS (Zveze atletskih veteranov 
Slovenije) več informacij na http://zavs.si

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
Prireditve se lahko udeležijo le ZDRAVE OSEBE brez znakov prehlada in okužb, slabega 
počutja ali povišane temperature. Udeležence prosimo, da so pred in na dan tekmovanja 
pozorni na vsake znake okužbe dihal (npr. nahod, kihanje, kašljanje, bolečine v žrelu, 
mišicah, povišana temperatura…). 
V primeru poslabšanja epidemioloških razmer lahko organizator od tekmovalcev zahteva  
nošenje mask, negativen Covid-19 test ali PCT potrdilo.

Vsakdo tekmuje na lastno odgovornost! Organizator ne prevzema nikakršnih odgovornosti.
Priporočamo, da tekači (do 30 dni pred tekmovanjem) opravijo preventivni zdravstveni 
pregled in pridobijo potrditev zdravnika, da so zdravi in pripravljeni na napor. 

Podrobna navodila bodo objavljena na internetni strani www.novomesto21.si najkasneje 
en mesec pred prireditvijo in v zadnjem tednu v dokumentu Navodila udeležencem 
Novomeškega 1/2 maratona.  

STAROSTNA OMEJITVE 

• POLMARATON: prepovedano je nastopiti tekmovalcem mlajšim od 15 let


• 10 KM TEK: prepovedano je nastopiti otrokom mlajšim od 12 let. 


• REKREATIVNI 6,5 KM TEK: prepovedano je nastopiti otrokom mlajšim od 11 let. 


• Otroke mlajše od 15 let lahko prijavijo le starši oziroma njihovi skrbniki, kateri prevzemajo 
odgovornost za vsa tveganja v zvezi z njihovim nastopom in morajo dostaviti pisno so-
glasje s strinjanjem o udeležbi teka.
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NAGRADE IN DENARNE NAGRADE 
POLMARATON – 21.097 m 

Prvih pet absolutno uvrščenih v moški in ženski kategoriji dobi pokale in praktične na-
grade. V kategorijah prejmejo prvi trije uvrščeni tekmovalci kolajne in praktične nagrade. 
Vsi tekmovalci v polmaratonu prejmejo tudi spominsko medaljo.

DENARNE NAGRADE: Do denarne nagrade so upravičeni prvi trije tekmovalci/ke v ženski 
in moški kategoriji v kolikor je dosežen minimalni zahtevani čas (glej tabelo spodaj) in je 
nagrajeni tekmovalec/ka prebivalec Evropske unije, Švice, Bosne in Herzegovine, Srbije, 
Črne gore, Albanije, Norveške, Velike Britanije ter Makedonije in ki so sodelovali na 
svečani proglasitvi nagrad. Do denarne nagrade so opravičeni prvi trije tekmovalci, ki 
dosežejo čas, ki je hitrejši od 1h 15min 00sek v moški kategoriji in 1h 25min 00sek v žens-
ki kategoriji. MALUS: V kolikor tekmovalec v absolutni konkurenci ne doseže časovne 
norme glede na uvrstitev, se mu pripada nagrada glede na doseženo normo. Npr. Če tek-
movalka med ženskami zasede absolutno 2. mesto in teče 1:21:20 ji pripada nagrada 300 
eur. Denarna nagrada (bruto znesek) se izplača najkasneje v 60 dneh po tekmovanju na 
osebni račun tekmovalca. Nagrajeni tekmovalci morajo najkasneje do 25. 10. 2021 organi-
zatorju poslati davčno številko, popoln naslov bivališča ter številko osebnega računa IBAN 
in BIC. 

VIŠINA DENARNIH NAGRAD ZA POLMARATON Z NORMAMI.

10km TEK 
Prvi trije uvrščeni tekmovalci in tekmovalke v absolutni kategoriji prejmejo pokale ter prak-
tične nagrade, četrtouvrščeni in petouvrščeni pa praktične nagrade. Vsi tekmovalci prejme-
jo spominsko medaljo.

REKREATIVNI TEK – 6,5 km 
Prvi trije uvrščeni tekmovalci in tekmovalke v absolutni kategoriji prejmejo pokale ter prak-
tične nagrade. Vsi tekmovalci prejmejo spominsko medaljo.

MOŠKI ŽENSKE

MESTO NAGRADA NORMA NAGRADA NORMA

1. mesto €1.000 > 1h09min €1000 > 1h17min

2. mesto €500 > 1h10min €500 > 1h19min

3. mesto €300 > 1h12min €300 > 1h22min

4. mesto €200 > 1h13min €200 > 1h23min

5. mesto €100 > 1h15min €100 > 1h25min
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PODELITEV NAGRAD  
Javna podelitev priznanj in nagrad za rekreativni tek in polmaraton v absolutni konkurenci 
in po kategorijah je ob 13:00 uri na Novem trgu. V absolutni kategoriji je podelitev za prvih 
pet absolutno uvrščenih v moški in ženski kategoriji. V tekmovalnih kategorijah pa za prve 
tri uvrščene v kategoriji.

SPLOŠNA DOLOČILA  
 
Tekmovanje poteka po pravilih AZS, po tem razpisu in pravilih Mednarodne atletske federacije (IAAF). Uradni rezultati 
bodo objavljeni na spletni strani in na strani uradnega časomerilca Protime (www.protime.si). 
Pritožbena komisija sprejema pisne pritožbe s predloženo kavcijo v višini 50 EUR na dan tekmovanja med 10:00 in 
16:00 v prostorih prijavne službe. Organizator si pridržuje pravico diskvalifikacije v primeru, če tekač/ica krši pravila AZS 
ali IAAF ali tekač/ica ne nosi štartne številke v skladu s pravili Atletske zveze Slovenije ali tako, da le ta ni vidna v celoti 
(številka in sponzorji Novomeškega 1/2 maratona ali tekač/ica odteče drugačno razdaljo, kot jo je prijavil/a ob dvigu 
štartne številke. S prijavo na tekmovanje udeleženec potrjuje resničnost podatkov, zapisanih v prijavi. Izjavlja, da je 
zdrav/-a, vsestransko pripravljen/-a za aktivno udeležbo in zdravniško pregledan/-a. Upošteval/-a bo vsa navodila orga-
nizatorja in sodeloval/-a na lastno odgovornost. S prijavo na tekmovanje udeleženev potrjuje pristanek na tveganja v 
zvezi z udeležbo na Novomeškem 1/2 maratonu  in zato do organizatorja ne bo uveljavljal/-a 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. Organizator si pridržuje pravico odpovedi 
prireditve brez popvračila prijavnine v primeru večje sile, ki bi za udeležence predstavljala nevarnost ali splošne 
nevarnost. Organizator si pridržuje pravico do zadržanja nagrade delno ali v celoti, če tekač/ica odkloni sodelovanje (in-
tervju, fotografiranje, ipd.) z novinarji, ne sodeluje na doping kontroli ali ne sodeluje z organizatorjem po končanem tek-
movanju. Organizator bo osebne podatke udeleženca uporabljal in shranjeval skladno z zakonom o varstvu osebnih po-
datkov (Ur. l. RS, št. 86/2004 do 113/2005) ter Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Navedene os-
ebne podatke lahko organizator hrani in obdeluje neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca. Udeležen-
cu pripadajo vse pravice skladno z zakonom o varstvu potrošnikov (Ur. l. RS, št. 20/1998 do 114/2006).Organizator si 
pridržuje pravico spremembe tega razpisa! 

KONTAKTNI PODATKI: 
Športno rekreativno društvo FIT KLUB, Velika Cikava 12b, 8000 Novo mesto. 
št. računa: SI56 6100 0001 5330 615, DH d.d.; D.Š.: SI29347793; m. š.: 2102986000; Tel.: 031 859 801;    
e-naslov: info@novomesto21.si.
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