NE SPREGLEJTE!
Preprosta, hitra in
učinkovita prijava
preko spleta.
Več si oglej na
www.tekzazenske.si/prijava

BROŠURA
� www.tekzazenske.si
� www.facebook.com/dmtekzazenske
dm tek za ženske
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� www.tekzazenske.si

www.instagram.com/dmtekzazenske

� 031 565 777

www.youtube.com/dmtekzazenske

(dosegljivi smo vsak delovnik med 9. in 17. uro)
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� www.facebook.com/dmtekzazenske

� info@tekzazenske.si

dm tek za ženske

15. dm tek za ženske
sobota, 4. september 2021, park Tivoli, Ljubljana

Deli svoje #dmtek utrinke
*Spremljaj nas na Instagramu @dmtekzazenske
in sodeluj v #dmtek nagradnih igrah.
dm tek za ženske
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PRIPRAVE
BREZPLAČNE PRIPRAVE VSAK ČETRTEK OD
5. AVGUSTA DALJE OB 19.00!
● Organizirani tekaški treningi v Ljubljani, Celju, Kopru, Novem mestu in
Ajdovščini.
● Potekajo pod vodstvom izkušenih tekaških inštruktorjev.
● Prijava ni potrebna.

Skupne priprave začnemo 5. avgusta.
TERMINI PRIPRAV
Avgust 2021 → 5., 12., 19., 26.

ZBIRNA MESTA
Ljubljana → Tivolska promenada (Jakopičev drevored)
pod Tivolskim gradom
Celje → Špica, pri Letnem kopališču
Koper → Bonifika, na velikem parkirišču
Novo mesto → pred stadionom Portoval
Ajdovščina → pred OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
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Da se boste lahko kar najbolje pripravili na ženski tekaški praznik, si na spletni
strani www.tekzazenske.si oglejte vsebine, ki vam bodo pri treningu v veliko
pomoč. Če se na tek še niste začeli pripravljati, pokukajte tudi v razdelek
nasvetov, kako začeti s tekom. Poleg tega boste na spletni strani našli še veliko
uporabnih informacij za dobro pripravo na 15. dm tek za ženske. Zanimive
namige pa za vas redno pripravljamo tudi na družbenih omrežjih.

dm tek za ženske
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PROGRAM
SOBOTA, 4. SEPTEMBER 2021 - PARK TIVOLI
Ker zdravje in varnost udeleženk teka ter vseh sodelujočih na projektu postavljamo na
prvo mesto, bomo dm tek za ženske izvedli na način, ki ga bodo narekovala takratna
priporočila zdravstvene stroke in vladni ukrepi. Kakšna pa bodo priporočila in ukrepi v
začetku septembra.
Zaradi varnosti in zdravja vseh sodelujočih bo letošnji dm tek za ženske potekal v prilagojeni obliki.Pozornost bo namenjena predvsem temu, da udeleženke tek odtečete varno,
brezskrbno in seveda v skladu s takratnimi priporočili NIJZ. Tekačice, ki ste se ali se še
bodo prijavile, boste lahko tekle v Tivoliju ali prek spletne aplikacije.
Če boste tekle z nami v Tivoliju, se boste naknadno prijavile še na uro teka, saj bo tek
zaradi omejitev združevanja potekal čez cel dan, udeleženke teka pa boste tekle v štartnih koridorjih, kamor bo vstop možen le z izpolnjenim pogojem PCT. Vsem, ki se teka v
fizični obliki ne boste uspele ali želele udeležiti, pa bomo omogočili, da se nam pridružite preko spletne aplikacije in odtečete vsaka zase. Tako bomo, na dan dm teka za ženske,
ne glede na čas in lokacijo, ostale povezane ter tekle za isti cilj, za aktiven življenjski slog.
Predvidene ure teka na 5 in 10 km
8.00 → PRVI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 10 km
8.25 → DRUGI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 10 km
9.45 → PRVI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 5 km
10.45 → DRUGI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 5 km
11.45 → TRETJI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 5 km
12.45 → ČETRTI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 5 km
13.45 → PETI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 5 km
14.45 → ŠESTI ŠTART TEKAČIC NA PROGI 5 km
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
Za več informacij spremljajte spletno stran www.tekzazenske.si.

Zaradi varovanja vašega zdravja in spoštovanja
ukrepov in priporočil NIJZ, se letos na prizorišču
partnerji 15. dm teka za ženske ne bodo
predstavljali s stojnicami.
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GARDEROBA
Za vas bomo na prireditvenem prostoru organizirali garderobne
omarice, lokacija bo označena. Vsaka omarica bo imela dodeljen
ključ, ki ga boste lahko prevzeli pri garderobnem osebju poleg
omaric. Zagotoviti bomo poskušali čim večje število garderobnih
mest, shranjevanje pa bo možno do zapolnitve le-teh. Shranjevanje
garderobe v garderobnih omaricah bo brezplačno in na lastno
odgovornost.

PREHRANA
Zaradi varovanja vašega zdravja in spoštovanja ukrepov in priporočil
NIJZ, letos na prizorišču ne bo zajtrka, malice in kosila.

PRVA POMOČ
Na prizorišču in ob trasi je usposobljena ekipa prve pomoči, na katero
se obrnite ob morebitnih poškodbah ali drugih zdravstvenih težavah.

SKUPINSKO OGREVANJE
Zaradi prilagojenega načina teka (štart posamičnih skupin tekmovalk
v koridorjih na 45 minut), se letos ne boste skupinsko ogrevale. Za
ogrevanje poskrbi vsaka tekmovalka individualno.

dm tek za ženske
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START IN PROGA
ČIP ZA MERJENJE ČASA

Čip je del štartne številke, ki jo boste prejeli ob prevzemu.
Ob tem boste prejeli tudi varnostne zaponke, s katerimi
si številko pritrdite na majico 15. dm teka za ženske. Pred
startom preverite, ali je številka trdno pritrjena. Pomembno je,
da se do starta sprehodite po predvideni progi, da se bo, ko boste
prečkali startno črto, vaš čip aktiviral. V primeru, da boste na štart
prišli brez štartne številke s čipom, žal ne bomo mogli meriti vašega časa.

KAKO DO STARTA?

Po individualnem ogrevanju se pomaknete v startni koridor. Pomembno je, da imate pri sebi
dokazilo PCT. Do startnega prostora greste po označeni poti. Med prečkanjem startne črte se
bo aktiviral vaš čip za merjenje časa.

START

Start bo potekal po skupinah (koridorjih).
Prve boste iz startnega korisodrja startale tekačice na 10 km, nato pa še tekačice na 5 km,
v 45 minutnih razmakih, glede na uro teka, ko ste prijavljene. Čas se začne meriti šele na
štartni ravnini, zato vam svetujemo, da startno črto pretečete brez naglice.

MERJENJE ČASA

Pred startom si pritrdite čip za merjenje časa.
Čas teka meri čip, ki ga dobite pri prevzemu startne številke. Čip
se aktivira ob prečkanju startne črte. Na progi so kontrolne točke,
ki beležijo vmesne čase. Čas se začne meriti 200 m po startu, kar
omogoča enake pogoje za vse tekačice ne glede na gnečo na startu.
Ob prečkanju ciljne črte se zabeleži čas, v katerem ste pretekli progo.

Vse tekačice
prosimo za
strpnost in
prilagoditev
hitrosti razmeram
na progi!

NEURADNI REZULTATI

Neuradni rezultati bodo na voljo na spletni strani 60 minut po tem, kobo
zadnja tekmovalka v zadnji tekmovalni skupini pretekla v cilj. V primeru napake pri
rezultatih se obrnite na merilce časa, ki bodo na prizorišču v vozilu z napisom Timing
Ljubljana. Za morebitne ugovore imate po objavi rezultatov 60 minut časa, pozneje
ugovorov ne bomo upoštevali.

REZULTATI

Rezultati bodo najkasneje v ponedeljek, 6. septembra 2021, objavljeni na spletni strani
www.tekzazenske.si in spletni strani Timing Ljubljana.

OKREPČEVALNA POSTAJA

Na 5-kilometrski progi bo ena okrepčevalna postaja, na 10-kilometrski pa dve.

OSKARJEV TEK

Zaradi pandemije Covid 19, bo letošnji dm tek za ženske potekal brez tradicionalnega
Oskarjevega teka.
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INTERSPORT Z VAMI NA 15. dm TEKU
Da boste tekle brez skrbi, potrebujete primerno tekaško opremo, ki olajša ali popestri
tekaški trening. Ne glede na to ali ste začetnica ali izkušena tekačica, je INTERSPORT pravi
kraj, kjer se lahko opremite od glave do pete. Obiščite naše prodajalne po Sloveniji, kjer
vam bodo Izkušeni svetovali pri izbiri. Ko zaradi pomanjkanja časa z obiskom prodajalne
odlašate, lahko nakup enostavno opravite tudi preko spleta na www.intersport.si
Nova športna garderoba je lahko tudi spodbuda, da boste tekle še raje in dlje, zato smo
za vas pripravili kupon ugodnosti, ki vam omogoča ugodnejši nakup športne opreme v
Intersportu.

NAVIJAČI
Zaradi varovanja zdravja in spoštovanja ukrepov NIJZ vas letos pozivamo, da se teka udeležite
brez navijačev, da tako preprečimo morebitno širitev virusa Covid-19.
dm tek za ženske
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OKOLJU NAJBOLJ
PRIJAZEN DOGODEK
dm in ekipa dm teka za ženske se bosta trudila, da bo 15. dm tek za ženske najbolj okolju
prijazen dogodek.
To bomo skupaj z vami, udeleženkami, poskušali doseči s pomočjo:

ločenega zbiranja
odpadkov in
zmanjševanjem
odpadkov

zmanjšanja
ogljičnega
odtisa

odgovornega
ravnanja
do skupnosti,
prostora
in sodelujočih
izvajalcev

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Vse odpadke na 15. dm teku za ženske bomo odlagali v zabojnike na za to namenjenih
ekoloških otokih, označenih z napisi »Vrni embalažo v reciklažo«.
Na ekoloških otokih bodo različni zabojniki: za embalažo (plastenke), papir in biološke
odpadke.
Z ločevanjem smo lahko tudi dobrodelni.
Zamaške plastenk bomo oddali v poseben zabojnik in jih predali v dobrodelne namene.

ZMANJŠANJE OGLJIČNEGA ODTISA
Namesto da se na tek odpravite vsaka s svojim avtomobilom, uporabite brezplačne prevoze
Ljubljanskega potniškega prometa in Slovenskih železnic. S tem boste pustile manjši
ogljični odtis. Svetujemo vam, da se s prijateljicami in navijači odpravite skupaj in s čim manj
avtomobili. Če nimate prevoza, se lahko prek strani www.prevoz.org povežete z drugimi
tekačicami ali pa jih na skupnih pripravah pocukajte za rokav.
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ORGANIZIRANI PREVOZI
KUPONI ZA PREVOZE Z VLAKI SLOVENSKIH
ŽELEZNIC IN AVTOBUSI LJUBLJANSKEGA
POTNIŠKEGA PROMETA (LPP)
Ob prevzemu štartnih številk boste prejeli kupona za prevoze z vlaki Slovenskih železnic in
avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) na dan 15. dm teka za ženske. Kupon
za vlak unovčite za vozovnico na potniških blagajnah Slovenskih železnic najkasneje do
dneva dogodka (4. 9. 2021).

PARKIRAJ IN SE PELJI
Potrdilo o plačani startnini velja kot dovolilnica za brezplačno parkiranje na Dolgem mostu
v Ljubljani, od koder bodo organizirani avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP)
do parka Tivoli. Parkiranje bo na voljo do zapolnitve parkirnih mest. Po končanem teku
bodo iz parka Tivoli do Dolgega mostu avtobusi vozili po ustaljenem voznem redu.

dm tek za ženske
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PRIJAVA V KORIDORJE
Tekmovalke boste razvrščene v štartne koridorje po 300 - 500 tekačic (odvisno od
takratnih omejitev združevanja). Tekom dneva (4. 9.) bo na voljo več časovnih kategorij;
ne glede na traso teka 10 km ali 5 km in ne glede na čas, ki ga tekmovalka načrtuje za
tek, ter ne glede na starostno kategorijo.
Prijava na koridorje bodo možne od 26. 8. dalje
Vsaka tekmovalka mora obvezno izbrati svoj termin oz. koridor najkasneje do 3. 9.
Starti posameznih časovnih kategorij pa bodo potekali na 1 uro. Prva kategorija starta
ob 8.00, nato na vsako uro naslednje skupine s številom tekmovalk kolikor bodo dovolili
takratni vladni ukrepi.
Točne časovne kategorije bo organizator določili v mesecu avgustu.
Prijava v koridorje bo potekalal preko
obrazca (primer obrazca desno). Vsaka
tekmovalka bo v obrazec vpisala svoj
elektronski naslov, štartno številko
ter izbrala točno uro v kateri bi rada
opravila tek.
Obrazec je uspešno oddan s klkom na
gumb »Oddaj«.

Vse prijavljene tekmovalke boste
povezavo do obrazca prejele po
elektronski pošti. Od 26. 8. dalje bo
obrazec dostopen na:
→ tekzazenske.si
→ instagram.com/dmtekzazenske
→ facebook.com/dmtekzazenske
→ Mobilni aplikaciji
(Naloži si mobilno aplikacijo:
live.sporthive.com/event/10877/app)
Zapomnite si da pa prijavo v koridor
boste potrebovali:
→ štartno številko
→ email
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TEK PREK MOBILNE APLIKACIJE
Vsem, ki se teka v fizični obliki ne boste uspele ali želele
udeležiti, bomo omogočili, da se nam pridružite preko
mobilne aplikacije »dm tek za ženske« in ga odtečete
vsaka zase. Mobilno aplikacijo si lahko naložite na spletni
strani live.sporthive.com/event/10877/app.
Aplikacija je namenjena za pregled koristinih informacij,
kreiranju zabavnih »selfijev«, prijavo na tek in seveda
v primeru, da se teka ne boste udeležile v živo lahko
oddate svoj rezultatov kadarkoli v časovnem obdobju od
28.8.2021, od 12.00, do 4.8.2021, do 20.00.
Svoj čas na teku izmerite s katerokoli tekaško aplikacijo
za sledenje (kot je npr. Strava ali Runkeeper) ali s
tekaško uro in ne pozabite narediti fotografijo rezultata
ter razdalje.

KAKO ODDAM SVOJ REZULTAT?

V aplikaciji kliknite na vnos rezultata in
izpolnite vsa okenca:
→ Ime in priimek
→ Štartna številka
→ Izbor trase (5 km ali 10 km)
→ Datum rojstva
→ Spol
→ Rezultat
→ Naložite sliko za dokaz

Vaš čas se bo takoj zapisal med rezultate. Če
se pri zapisu zmotite, nam pišite na
pija@timingljubljana.si.

*V primeru, da uporabljate novejši mobitel
znamke Huawei in aplikacje ne morete
naložiti, nam vaš rezultat z vsemi zgoraj
omenjenimi podatki pošljite na
pija@timingljubljana.si.
dm tek za ženske
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popusta

30%

na celotno kolekcijo blagovne znamke
športnih oblačil CRAFT
Popust velja v spletni in fizični trgovini MOJšport (www.mojsport.si).
Popust se uveljavi s kodo DM30.
Velja tudi na že znižane artikle, do 31. 10. 2021.

KAKO SE PRIJAVITE?
ODDAJTE PRIJAVNICO NA SPLETU.
Startnina
Redna cena startnine znaša 24 €, ob prijavi in plačilu
do vključno 25. 8. 2021 pa velja predprodajna cena 19 €.

PRIJAVE TRAJAJO DO 28. 8. 2021 DO 12. URE.

dm tek za ženske
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TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekačice boste s svojimi rezultati razporejene v kategorije glede na letnico rojstva.

13–25 let

(2008 - 1996)

26–35 let

(1995 - 1986)

36–50 let

(1985 - 1971)

51–64 let

(1970 - 1957)

nad 65 let
(1956 in
starejše)

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK
Pred startom je treba prevzeti majico in startno številko s čipom za merjenje časa. List s
startno številko in čipom si morate pred tekom obvezno pritrditi na prevzeto majico.
Startne številke bo možno prevzeti pred tekom v trgovskih centrih pred prodajalnami
dm: Citypark (Ljubljana), Interspar Vič (Ljubljana), Europark (Maribor), Citycenter
(Celje), Qlandia (Kranj), Qlandia (Nova Gorica), Qlandia (Novo mesto), dm prodajalna,
Mercator center (Koper)*.
*Opozorilo: V primeru, da označite prevzem v Kopru, je lokacija za prevzem zavezujoča. To lokacijo lahko izberete samo do
20. 8. 2021., saj bodo ti paketi vnaprej poimensko pripravljeni in dostavljeni v prodajalno. Če boste prevzem v Kopru izbrale
kasneje ne moremo zagotoviti prevzema na tej lokaciji.

● v petek, 27. avgusta 2021 → od 10.00 do 20.00
● v soboto, 28. avgusta 2021 → od 10.00 do 20.00
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Lokacija: Park Tivoli

VIP

ŠTART/CILJ

Oder za
nastopajoče

DM stojnica

Intersport

Vitamin Well

WC

Reševalna postaja

Garderoba in
shranjevanje
garderobe

PCT
Kontrolna točka

Prevzemi

Tloris postavitve

Hitro
testiranje

INFO

sobota, 4. september, Ljubljana
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VSE
KAR
”
POTREBUJEM.
VEDNO KO TO

POTREBUJEM. “

dm.si
SPLETNA
T RG OV I N A

dm.si

BREZPLAČNA
D O S T A VA
N AD 49 €

KAKO TEČI NA
dm TEKU ZA ŽENSKE
Tek prilagodite svojim sposobnostim in
pazite na druge tekačice okoli sebe.
Bodite pozorni, da ne pride do
spotikanja ali odrivanja sotekmovalk s
proge ali do prehitevanja v najožjih in
najstrmejših delih proge.
Če ste počasnejši, se ne postavite v prvo
vrsto, saj boste s tem ogrožali tako hitrejše
in bolje pripravljene tekačice kot sebe.
Ne jezite se na sotekmovalke, ampak
se raje nasmejte in uživajte v čudovitem
dnevu.
Tecite glede na svoje sposobnosti in
trenutno pripravljenost.
Med tekom spustite mimo hitrejše
tekačice, ki prehitevajo po notranjem
delu proge.
Če prehitevate počasnejše
sotekmovalke, bodite pozorni, da ne
ovirate ali celo spotaknete drugih
tekačic.
Ko pretečete ciljno črto, se odmaknite,
tako da imajo dovolj prostora v ciljnem
prostoru tudi druge tekačice.
Tecite za zabavo in veselje. Imejte se
lepo in uživajte v vsakem pretečenem
kilometru.

Se vidimo na 15. dm teku za ženske!

