
 

 

 

2. NOVOMEŠKI 1/2 MARATON 
5. in 6. oktober 2019 

 

 
Uspešna premierna izvedba 1. Novomeškega 1/2 maratona, ki je lani potekala v sklopu 
Štukljevega leta 2018, je v Novo mesto privabila lepo množico tekačev in obiskovalcev. 
Zabeležili smo 946 udeležencev. Tekači so bili nad premierno izvedbo navdušeni, pohvalili 
so organizacijo, ljubitelji športa pa so si prireditev lahko ogledali tudi v neposrednem 
prenosu televizije Vaš kanal. 
Pohvale na račun organizacije dobivamo še danes, prireditev se je uvrstila v četrtfinale 

izbora za naj tekaško prireditev in se tudi na ta način postavila ob bok največjim in najbolj 

priljubljenimi tekaškim prireditvam v Sloveniji z veliko daljšo tradicijo. 

 

 

PROGRAM 
SOBOTA 5.10.2019 – Novi trg 

 
 • 15:00 PRIJAVE OTROŠKI TEKI in DVIG ŠTARTNIH PAKETOV 

 • 15:00 ŠTART POHODA  

 • 15:20 ŠTART NORDIJSKE HOJE 
PREDŠOLSKI TEKI 

 • 15:30 - TEK MALČKOV S STARŠI - 100m; letniki 2015 in mlajši (netekmovalno) 

 • 15:40  - PREDŠOLSKI TEK - 200m: deklice in dečki letniki 2014  (netekmovalno)  
ŠOLSKI TEKI 

 • 16:00 - Šolski tek DEKLICE (1. in 2. razred) - 500m (1 krog); letniki 2012 in 2011 

 • 16:10 - Šolski tek DEČKI (1. in 2. razred) - 500m (1 krog); letniki 2012 in 2011 

 • 16:20 - Šolski tek DEKLICE (3. in 4. razred) - 500m (1 krog); letniki 2010 in 2009 

 • 16:30 - Šolski tek DEČKI (3. in 4. razred) - 500m (1 krog); letniki 2010 in 2009 

 • 16:45 - Šolski tek DEKLICE (5. in 6. razred) - 1000m (2 kroga); letniki 2008 in 2007 

 • 17:00 - Šolski tek DEČKI (5. in 6. razred) - 1000m (2 kroga); letniki 2008 in 2007 

 • 17:15 - Šolski tek DEČKI IN DEKLICE (7., 8. in 9. razred) - 1500m (3 kroge); letniki 2004 
- 2006 

 • 17:30 - CANICROSS - TEK S PSI 

 • 17:35 - PODELITVE OTROŠKI TEKI 

 • 18:00 - SREDNJEŠOLSKA ŠTAFETA  

 • 18:30 - OTVORITEV NOVOMEŠKEGA 1/2 MARATONA  

 • 18:45-  PREDSTAVITEV VABLJENIH TEKMOVALCEV 

 
V soboto na Novem trgu pripravljamo tudi kulinarični dogodek Kuhna na kolesih, 
tako da bodo udeleženci in obiskovalci lahko poskusili dobrote iz retro 
tovornjačkov. 
 
 

NEDELJA 6.10.2019 – Novi trg, Seidlova cesta, ŠD Marof 

 • 07:30 - Dvig štartnih številk in štartnih paketov v Športni dvorani Marof 

 • 10:00 - Štart polmaratona in rekreativnega teka 

 • 10:20 - CILJ najhitrejših na rekreativnem teku,  prvi krog polmaratoncev 

 • 11:10 - CILJ prvih polmaratoncev 

 • 13:00 - RAZGLASITEV NAJBOLJŠIH  - rekreativni tek in polmaraton 



 

 

 
ŠOLSKI TEKI so brezplačni za učence in dijake novomeških osnovnih in srednjih šol. 
Tekmovanje šteje za šolska tekmovanja. 
 
POHOD IN NORDIJSKA HOJA 
Pohod in nordijska hoja sta brezplačna za vse udeležence. Štart in cilj pohoda in nordijske 
hoje je na Novem trgu.  
 
NORDIJSKA HOJA 

 • Štart pohoda:  Sobota 5. oktober ob 15:20 iz Novega trga. 

 • Težavnost: Srednje zahtevna, tura ni primerna za slabše pripravljene. 

 • Čas hoje: cca. 2 uri 

 • PRIJAVA za pohod je možna na strani novomesto21.si do ponedeljka, 30. 
septembra, prijava pa bo možna tudi na dan prireditve.  
 

POHOD 

 • Start pohoda:  Sobota 5.oktober ob 15:00 iz Novega trga. 

 • Težavnost: Lažja do srednje zahtevna. 

 • Čas hoje: cca. 2 uri 

 • PRIJAVA za pohod je možna na strani novomesto21.si do ponedeljka, 30. 
septembra, prijava pa bo možna tudi na dan prireditve.  

 
CANICROSS - zabaven tek s psi 
Canicross je kinološka športna disciplina, v kateri skupaj tečeta vodnik in pes, pri tem pa 
tekaču pes pomaga z vlečenjem. Primerna jeza vse pse, ki obožujejo tek. 
Cilj dogodka je opozoriti na pomembnost štirinožnih prijateljev v naših življenjih in v 
gibanje spraviti tudi tiste lastnike, ki niso redno dejavni, da se bi prireditve udeležili iz 
ljubezni do svojega psa. S psom lahko tečete ali hitro hodite. Trasa je dolga 2,5km. 

http://www.novomesto21.si/
http://www.novomesto21.si/


 

 

 
PRIJAVE 

Trenutno je prijavljenih preko 800 tekačev iz 12 držav. Tekači prihajajo iz Bosne in 
Hercegovine, Belgije, Češke, Nemčije, Velike Britanije, Madžarske, Irske, Španije, 
Hrvaške, Srbije, Črne Gore in Slovenije. Turistične kapacitete v Novem mestu so ta vikend 
skoraj razprodane. 
Letos smo kar nekaj truda vložili v promocijo v tujini. Želimo si, da bi imela prireditev več 
tujih rekreativnih tekačev, ki bi v Novem mestu preživeli cel vikend. Statistika pravi, da 
vsak tuji tekač v času tekaške prireditve zapravi v povprečju 30-krat več kot domačin. 
 
PROGA 
Proga je uradno izmerjena. Pridobila je certifikat mednarodne zveze za cestne teke, ki deluje pod 
okriljem krovne mednarodne atletske zveze (IAAF). Trasa proge je enaka kot lani, z eno manjšo 
spremembo: Proga je podaljšana v krožišču pri tabletki, kjer je narejena zanka proti Qlandiji. Proga 
se tako podaljša za približno 300m. 
 
ZNANE OSEBNOSTI IN GOSTJE 2. NOVOMEŠKEGA POLMARATONA 
 

 • BORUT PAHOR - predsednik republike Slovenije 

 • GREGOR MACEDONI - župan Novega mesta 

 • BOŠTJAN GROBLER - podžupan Novega mesta 

 • DOLORES KORES - v.d. direktorice Zavoda za šport, kulturo in turizem, Novo mesto 

 • IRENA YEBUAH TIRAN - operna pevka 

 • MARKO ROBLEK - guru slovenskega teka, bosonogi tekač in organizator Nočne 10ke na 
Bledu 

 • Tekači iz pobratenih mest Langenhagna in Herceg Novija 

 • Skupina študentk iz Češke 

 
NAGRADNI SKLAD 
Nagradni sklad v moški in ženski konkurenci: 

 1. mesto: 600 evrov 
 2. mesto: 300 evrov 
 3. mesto: 100 eur 

 
 

ELITE TEKAČI 
MOŠKI 

POLMARATON 

 • TIMOTEJ BEČAN - gorski tekač, udeleženec EP v gorskem teku, PB: 31:37 

 • MITJA KREVS - AD KLADIVAR - lanski zmagovalec, PB: 1:06:15 in 2:26:34 

 • ROK PUHAR - AK TRIGLAV KRANJ- udeleženec SP v atletiki, PB: 1:05:47 in 2:18:22 

 • PRIMOŽ PORENTA AD OLIMPIK - lani drugo uvrščeni, PB 1:12: 

 • JAN SAMIDA - AK VEŽBA – Mokronog, lani tretje uvrščeni, PB 1:13:33 

 • MATEVŽ CIMERMANČIČ - Novomeščan, ki teče za AD MASS Ljubljana. Njegova 
specialnost je tek na 3000m z zaprekami. Lani je zasedel 4. mesto. PB 1:14:55 

 • MIHA POVŠIČ - AK SEVNICA - lani je zasedel 5. mesto. 
 

ŽENSKE 
POLMARATON 

 • NEJA KRŠINAR - Lanska zmagovalka, dobitnica bronastega odličja na Balkanskem 
prvenstvu v disciplini 5.000m, PB: 1:17:03 in 2:45:49 

 • TÜNDE SZABÓ, madžarska maratonka, udeleženka olimpijskih iger v Riu v disciplini 
maraton, PB: 1:15:41 in 2:40:46  

 • BARBARA TRUNKELJ iz Krke pri Ivančni Gorici. Gorska tekačica, udeleženka EP v 
gorskem teku, PB: 2:50:11 



 

 

 • EVA ZORMAN – 3-kratna zmagovalka prireditve Wings for life, PB: 3:03:42 
 

PRENOS NA ŠPORT TV  
Prenos  Novomeškega 1/2 maratona bo na Šport TV. Prenosa ne bi bilo brez dijakov 
Srednje elektro šole in tehnične gimnazije iz Šolskega centra Novo mesto, saj bodo tudi 
letos pod strokovnim vodstvom mentorjev poskrbeli za vrhunsko produkcijo. Šport TV bo 
poleg prenosa v živo poskrbel tudi za dve ponovitvi. 
 
ZAPORE CEST:  
 
Sobota 
Zapora ceste Na Loko od križišča Trubarjeve ulice in ceste na Novi trg (pod hotelom 
Krka) pa do izvoza na parkirišče pod pošto med 14. in 20. uro. 
 
 
Nedelja 

  od 5:00 do 16:00  bo zaprta Seidlova cesta od križišča z Rozmanovo do 
križišča z Ljubljansko cesto. 

  ob 9:50 se zapre: Ljubljanska cesta od križišča s Seidlovo do rondoja Situla, 
Šmihelski most smer občina Novo mesto 

  ob 9:55 se zapre Andrijaničeva cesta od rondoja Situla do Tabletke in postavi 
obvoz iz AC skozi Mačkovec v rondoju pri izvozu avtocesta/Qlandija/center v 
smeri proti rondoju tabletka (obvoz skozi Mačkovec). 

  ob 10:00 se zapre krožišče tabletka proti avtocesti, 

  10:05 se zapre Seidlova od Krožišča pri tovarni zdravil Krka do centra. 

  10:15  - 11:30 se zapre cesta od Križišča Topliške in Šmihelskega mostu do 
Volavč (odcep za leseni most v vasi Loke)  

  ob 10:35 - 12:00 se zapre cesta Staža - Češča vas 

  ob 10:40 se zapre cesta od Cegelnice proti Grobljam. 

  ob 10:40 do 12.45 se zapre Polhova ulica v križišču s Straško (pri gostilni 
Čefidelj) v smeri proti Cegelnici.  

  od 10:45 do 12:45 poteka polovična zapora z izmeničnim prometom po 
polovici ceste na Straški cesti pri gostilni Čefidelj v dolžini cca. 150m z 
usmerjanjem dveh redarjev 

  od 10:50 do 12:45 se zapre cesta od Gostilne Čefidelj skozi Bršljin do 
priključka na Ljubljansko cesto in naprej do centra mesta. 

 
 


