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REKREATIVNI GORSKI TEK

2. TEK 
 DOBENSKI HRAM -- MENGEŠKA KOČA

Nedelja, 26. december 2021  
START: Dobenski hram (Dobeno) -- CILJ: Mengeška koča (Mengeš)

PROGRAM PRIREDITVE:
8:30 do 10:30 - prevzem startnih številk (Dobenski hram)

11:00 - start 2. teka Dobenski hram - Mengeška koča
13:00 - zaključek teka s podelitvijo nagrad najboljšim

TRASA
Dolžina trase 5500m in poteka po gozdnih površinah.  
Višinska razlika je 147m. 

PRIJAVE 
Prijava do petka, 24. decembera 2021 poteka prek spletne strani prijavim.se. 
Prijavljeni udeleženci na spletni strani prijavim.se bodo rezervirali startano 
številko. Prijavnina zanje bo 12 EUR, ki jo bodo poravnali na registracijskem 
pultu na dan teka, pri prevzemu startnih številk.   

PRIJAVNINA – plačilo prijave
Prijavnina do petka, 24. decembra 2021 znaša 12 EUR, na dan teka pa  
15 EUR. Prijavnina se bo poravnala na dan teka pri prevzemu startnih številk.

SPOMINSKO DARILO
Vsak udeleženec prejme startno številko, spominsko darilo, topli obrok  
in osvežitev na cilju. 

MERJENJE
Čas meri podjetje AZ net d.o.o., Glavičeva ulica 1, 1234 Mengeš.
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ORGANIZATOR
KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ, Slovenska cesta 32, 1234 Mengeš
Predsednik: Primož Jeretina 
gsm: 041 519 419, e-naslov: primoz_jeretina@t-2.net

POKROVITELJA
Mengeška koča in  
Dobenski hram.
Glavni pokrovitelj:
Občina Mengeš Občina Mengeš
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ORGANIZATOR: KOLESARSKO DRUŠTVO MENGEŠ

UKREPI ZA 
PREPREČEVANJE ŠIRJENJA 
KORONAVIRUSA
Po trenutni zakonodaji je dovoljeno 
tekmovanje brez gledalcev! 
Dogodka se lahko udeležijo le 
tekmovalci. Vsi udeleženci naj 
bodo brez znakov okužbe dihal 
(kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, 
bolečine v mišicah in sklepih, 
bolečine v žrelu, vročina glavobol) 
ali driske in imajo izpolnjen pogoj 
PCT. Organizator bo izvajal ukrepe 
skladno z navodili in izdanim 
mnenjem NIJZ, ki so jih udeleženci 
obvezni upoštevati. Med pripravo, 
prihodom na startno mesto in 
po zaključku prireditve spoštujte 
oznake in navodila organizatorja 
ter ohranjajte medsebojno 
razdaljo, higieno kašlja in rok.


