
 

 

 

RAZPIS  23. NOVOMEŠKEGA TEKA 
KRAJ: Novo mesto, Glavni trg 
TERMIN TEKMOVANJA: ponedeljek, 10.04.2023 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: prijaveNMtek@siol.net ali preko vnosnega obrazca na spletni teka je 07.04.2023. 
Zadnji rok prijav je na dan tekmovanja (ne velja za DŠI) do 12.00 ure ob plačilu višje štartnine – 20 EUR!   
Za tek DŠI prijave potekajo samo preko Zavoda Novo mesto! 
 

INFORMACIJE o prireditvi (tudi morebitne spremembe tega razpisa lahko dobite na spletni strani prireditve: http://www.nm-tek.si/). 
 

ŠTARTNINA: Za DŠI in štafetne teke ni štartnine! 
Za prijave in plačila prejeta do 07.04.2023: za tek na 7300m znaša  15,00 EUR, za ostale pa 10,00 EUR. 
Štartnino izvršite na račun SI56 0297 3001 1390 922. V namen obvezno navedite NMT in ime in priimek tekmovalca.  
V primeru, da plačujete za več oseb skupaj navedite eno osebo, na mail prijaveNMtek@siol.net pa posredujte seznam oseb. V 
primeru, da plačila ne prejmemo do 07.04.2023 prijava ne bo evidentirana in je možna prijava na dan tekmovanja.   
Za prijave na dan tekmovanja: za tek na 7300m znaša 20,00 EUR.  
 

PREDVIDEN PROGRAM IN OKVIRNI URNIK PRIREDITVE /možne spremembe glede na število prijav…/: 
  ob cca.: dolžina: 
Otvoritev  13.00  

tek za Delavske športne igre – ženske (4 kategorije)  13.05 920 m 
tek za Delavske športne igre – moški (4 kategorije)   1360 m 
ml.deklice (letnik 2012-2014)  13.50 480m 
ml.dečki (letnik 2012-2014)  14.00 480m 
ml.pionirke (letnik 2010 in 2011)  14.10 920m 
ml.pionirji (letnik 2010 in 2011)  14.20 920m 
St.pionirke (letnik 2008 in 2009), ml.mladinke (letnik 2007 in 2006)  14.30 1360m 
St.pionirji (letnik 2008 in 2009), ml.mladinci (letnik 2007 in 2006)  14.40 1360m 
ženske letnik 1999 in mlajše – A; ženske letnik od 1998 do 1989 – B; 
ženske letnik od 1988 do 1979 – C; ženske letnik od 1978 do 1969 – D; 
ženske letnik od 1968 in starejše – E;  
moški letnik od 1999 in mlajši - A; moški letnik od 1998 do 1989 – B; 
moški letnik od 1988 do 1979 – C; moški letnik od 1978 do 1969 – D; 
moški letnik od 1968 do 1959 – E; moški letnik od 1958 in starejši – F 

 15.00 
 

7300 m 
 

Netekmovalni tek najmlajših letnik 2015 in mlajši  15.05 200m 
Štafetni tek OŠ deklice (letnik 2012 in mlajše)   16.00 3x 480m 
Štafetni tek OŠ dečki (letnik 2012 in mlajši)  16.10 3x 480m 
Štafetni tek OŠ ml.pionirke (letnik 2011 in 2010)  16.20 3x 480m 
Štafetni tek OŠ ml.pionirji (letnik 2011 in 2010)  16.30 3x 480m 
podelitev za tek na 7,3 km  16.40  

 

NAGRADE: Vsak udeleženec s plačano štartnino prejme majico in malico. 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. Prvi trije uvrščeni v absolutni konkurenci na 7300m dolgem teku dobijo tudi denarne 
nagrade (bruto 350, 250 in 100 EUR) v obeh kategorijah (moška in ženska). 
 

OSTALA DOLOČILA:  
Tek je vključen v točkovanje Teki Dolenjske 2023 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!                         Andrej Jeriček, predsednik AK Krka 
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