
Tek na Rajturn 2017 
 

Prihaja vedno lep, čaroben, oživljajoč pomladni čas, ko začnemo v naši občini v Ponikvah prvi 
preizkus svoje fizične in psihične pripravljenosti. Gre za dokaj zahteven vzpenjajoči se 
hitrostni  
 

    

   tek na Rajturn v Ponikvah, 

ki bo v soboto, 29. aprila 2017,  
ob 9.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TD Dobrepolje 
 
Na teku tekmujejo posebej ženske in posebej moški. Start je posamičen, vsakih 90 sekund. 
Postavljeni so časovni termini za zlato, srebrno in bronasto medaljo. Slovesna podelitev bo v gostišču 
Adam, kjer bo poskrbljeno za topel obrok, druženje in prijeten zaključek.  
 
Prispevek za startnino je 5 € (osnovnošolska mladina brezplačno).  
 
Najboljša v ženski in najboljši v moški kategoriji prejmeta poseben »nojšček« z vgraviranim datumom 
teka, ki je neovrgljiv spomin na vse dobrepoljske zobotrebčarje. Ti so namreč 100 let in več 
prizadevno in vztrajno šilili zobotrebce in si tako ustvarjali prepotrebna sredstva za preživetje in 
obstoj. Znameniti »nojšček« je vsekakor spoštljiv poklon zobotrebčarjem in zato dragocen spomin. 
 
Veseli bomo, da pred navedenim tekmovanjem naredite kakšen trening, da se prepričate, kako ste 
pripravljeni. Čeprav je tekaška proga dolga 400 m z višinsko razliko 90 m, se ne vam ne nam brez 
ustrezne kondicije in treninga ne bo izšlo v zadovoljstvo. 
Za preseg lanskega rekorda, ki je 2 min 12 s, se bo treba zelo zelo potruditi. 
 
Parkirišče bo v neposredni bližini starta, ki bo pri kažipotu in kjer bodo tudi prijave. 
 
Naša (TD Dobrepolje, ŠD Dobrepolje, krajanov Ponikev in pokroviteljev) velika želja je, da se udeležite 
tekmovanja v čim večjem številu, da se srečamo, družimo, izmenjamo izkušnje in na ta način uspešno 
in s polno mero zadovoljstva zaključimo tek na Rajturn ali lov na Ponikovskega zmaja, ki bo kmalu – s 
sodelovanjem dobrepoljskih osnovnošolcev in otrok iz vrtca – zagledal luč v sliki in besedi. Rojeva se 
naša nova pravljica o Ponikovskem zmaju. 
 
Vljudno vabljeni, brez predsodkov in pomišljanj. Pričakujemo vas z odprtimi rokami. 


