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� facebook.com/dmtekzazenske

BROŠURA 

Preprosta, hitra in 
učinkovita prijava  

preko spleta. 

NE SPREGLEJTE!

Več si oglej na  
www.tekzazenske.si/prijava

sobota, 11. junij 2022, park Tivoli, Ljubljana
16. dm tek za ženske
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16. dm tek za ženske
sobota, 11. junij 2022, park Tivoli, Ljubljana

* Spremljaj nas na Instagramu @dmtekzazenske  
in sodeluj v #dmtek nagradnih igrah.

Deli svoje #dmtek utrinke
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PRIPRAVE
BREZPLAČNE PRIPRAVE VSAK ČETRTEK OB 17.30! 
●  Organizirani tekaški treningi v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Ajdovščini.

●  Potekajo pod vodstvom izkušenih tekaških inštruktorjev.

●  Prijava ni potrebna.

Skupne priprave začnemo 21. aprila.

TERMINI PRIPRAV
April → 21., 28.

Maj → 5., 12., 19, 26. 

Junij → 2., 9.

9. junij →  skupni ogled proge v parku Tivoli  
(Na ta dan bodo priprave potekale tudi v drugih krajih.)

ZBIRNA MESTA
Ljubljana → Tivolska promenada (Jakopičev drevored) pod Tivolskim gradom

Maribor → Mariborski park na Rožnem griču

Celje → Špica, pri Letnem kopališču

Koper → Bonifika, na velikem parkirišču

Ajdovščina → pred OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
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NOVOSTI LETOŠNJEGA TEKA
V lanskem letu nam je bila zaradi zunanjih okoliščin onemogočena slavnostna obeležitev 
15. obletnice dm teka za ženske. Skupaj z vami si zato letos želimo praznovati to, da smo 
lahko spet združeni: tako na progi, kot tudi na samem prizorišču. Za vas smo pripravili 2 
novosti: 

1. dm trail tek
dm trail tek je kategorija razgibanega teka, na katerem so vzdržljivost, nepredvidljivost in 
povišan adrenalin glavne značilnosti. Razgiban teren, vzponi in spusti – vse to so izzivi, ki 
jih boste deležni na približno 3,2 kilometra dolgem terenu in kjer boste lahko še dodatno 
preizkusili svojo moč in zmogljivost. Progo smo namenoma zastavili nekoliko krajšo, saj 
je namenjena vsem, ki se šele spogledujete z resnejšim tekom čez drn in strn.

dm trail tek je namenjen moškim in ženskam. Število prijav na ta tek je omejeno, zato 
svetujemo čimprejšnji nakup kart. SVETUJEMO ČIM PREJŠNJO PRIJAVO.

2. Glasbena poslastica z Nino Pušlar
Po končani tekaški prireditvi svetujemo, da Tivolija ne zapustite prehitro. Praznik teka 
želimo zaključiti v nepozabnih ritmih glasbe. Z nami bo Nina Pušlar, ki obljublja pravo 
glasbeno poslastico v parku.
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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 16. dm tek za ženske. Zanimive namige pa za vas 
redno pripravljamo tudi na družbenih omrežjih.
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PROGRAM
SOBOTA, 11. JUNIJ 2022 – PARK TIVOLI
7.30–9.00 → Zajtrk za tekačice in tekače

7.30–10.30 →  Prijave na dm Oskarjev tek: prevzem zapestnic in majic za otroke 
(šotor na parkirišču Tivoli)

OSREDNJI DEL PROGRAMA
8.00 → Ogrevanje za dm trail tek

8.30 → Štart dm trail teka

9.00 → Ogrevanje za dm tek za ženske

9.30 → Štart teka na 5 km

10.30 → Štart teka na 10 km

11.45 → Ogrevanje za dm Oskarjev tek

12.00 → dm Oskarjev tek

14.00 → Zabavni program s podelitvijo nagrad

16.00 → Nastop Nine Pušlar

Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

Na prizorišču se bodo predstavili tudi partnerji 16. dm teka za ženske, ki 
bodo poskrbeli za nagradne igre in razvajanje z najrazličnejšimi izdelki. 
Nekatere izdelke boste lahko tudi kupili.
Stojnice bodo odprte v soboto, 11. 6. 2022, med 8. in 16. uro.

PROGA
Spremljajte nas na spletni strani 
tekzazenske.si/Tek/start-in-proga, 
kjer bo objavljen podroben načrt 
proge, in se tako pripravite na 
največje doživetje leta.
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GARDEROBA
Tudi na letošnjem dm teku smo za vas pripravili garderobne omarice, lokacija bo označena. 
Vsaka omarica bo imela dodeljen ključ, ki ga boste lahko prevzeli pri garderobem 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
Za dober začetek tekaškega dneva si privoščite zdrav 
zajtrk, ki vam bo dal energijo za uspešno premagovanje 
kilometrov. Vse tekačice in tekači ga prejmete na stojnici 
AMAFOOD in Alpro.

Po končanem teku pa vas čaka brezplačno kosilo. Bon boste 
prejeli v vrečki, ki jo prejmete ob prevzemu štartne številke.

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
Skupinsko ogrevanje se bo začelo ob 8. uri za dm trail tek in ob 9. uri za tek za ženske. 
Potekalo bo na prireditvenem prostoru pod vodstvom izkušenih tekaških inštruktorjev.
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Vse tekačice in 
tekače 

prosimo za strpnost 
in prilagoditev  

hitrosti razmeram 
na progi!

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 16. 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 ogrevanju se odpravite do startnega prostora in se glede na barvo zapestnice (predviden 
čas teka) postavite v svojo startno skupino. Pomembno je, da greste do startnega prostora 
po označeni poti. Med prečkanjem startne črte se bo aktiviral vaš čip za merjenje časa.

START
Start bo potekal po skupinah (koridorjih).
Prvi se bodo na progo podali tekači in tekačice za dm trail tek ob 8.30. Bodite pozorni, saj 
vaša proga starta v nasprotno smer od starta na 5 km in 10 km. V koridorje vas bo prijazno 
usmerilo naše osebje. Kot druge bodo ob 9.30 na progo stekle tekačice na 5 km, glede na 
koridorje: zelen, rumen, roza, temno moder in svetlo moder. Kot zadnje se na progo podajo 
tekačice na 10 km. Čas se začne meriti šele po prečkanju startne črte, zato vam svetujemo, 
da startno črto prečite 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 in tekače ne glede na gnečo na startu. Ob 
prečkanju ciljne črte se zabeleži čas, v katerem ste pretekli progo.

NEURADNI REZULTATI 
Neuradni rezultati bodo na oglasni deski na prizorišču na voljo 30 
minut po tem, ko bo zadnja tekmovalka pritekla 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 30 minut časa, pozneje 
ugovorov ne bomo upoštevali.

REZULTATI 
Rezultati bodo najkasneje v ponedeljek, 13. junija 2022, objavljeni na spletni strani  
www.tekzazenske.si in spletni strani Timing Ljubljana.

OKREPČEVALNA POSTAJA
Na progi dm trail teka in 5 kilometrski progi bo ena okrepčevalna postaja, na 
10-kilometrski pa dve.
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www.barcaffe.si

Hitri prevzem

Kar želim,  
takoj dobim!

aplikacija Moj dm

① Nakupujte na spletu 

②  Izberite najljubšo dm prodajalno

③  Najkasneje v 90 minutah 
prevzemite svoje naročilo
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OKOLJU NAJBOLJ  
PRIJAZEN DOGODEK
dm in ekipa dm teka za ženske se bosta trudila, da bo 16. dm tek za ženske najbolj okolju 
prijazen dogodek.

To bomo skupaj z vami, udeleženkami, poskušali doseči s pomočjo:

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV
Vse odpadke na 16. 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, kozarčke in krožnike), 
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.

EKO TRŽNICA
V okviru teka bo potekala eko tržnica, kjer bodo izdelke predstavili eko pridelovalci.  
Na voljo bodo eko dobrote iz vse Slovenije.

ločenega zbiranja 
odpadkov in 

zmanjševanjem
odpadkov

zmanjšanja  
ogljičnega  

odtisa

organizacije  
eko tržnice za  
spodbujanje  

ekološke  
pridelave

odgovornega  
ravnanja 

do skupnosti,  
prostora  

in sodelujočih
izvajalcev
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- PRVA IZBIRA ZA OSVEŽITEV IN 
REGENERACIJO. SE VIDIMO 
NA DM TEKU. 



dm tek za ženske 13

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 16. dm teka za ženske. Kupon 
za vlak je potrebno obvezno unovčiti za vozovnico na potniških blagajnah slovenskih 
železnic najkasneje do dneva dogodka (11. 6. 2022).

PARKIRANJE
Za parkiranje ste na dan dogodka udeleženke in udeleženci ter obiskovalci odgovorni sami. 
Prosimo upoštevajte, da je parkirišče v Tivoliju na dan dogodka zasedeno, okoliške ulice 
pa preobremenjene. Zato vas vljudno prosimo, da izberete eno od alternativ: prihod s 
kolesom, parkiranje izven centra in prihod v Tivoli z LPP.



dm tek za ženske 14

13:35 

Prenesite si aplikacijo 
Moj dm in pustite, da vas 
navdihne. Odkrijte novosti 
in nakupujte še udobneje.

PRENESI ZDAJ

Moj dm

Moj dm, 
navdušuješ me z 
najboljšimi 
idejami!

500
TOČK

OB PRENOSU IN  
REGISTRACIJI*

* Velja od 22.3. do 30. 9. 2022. Kupon s 500 točkami bo viden po prenosu aplikacije in registraciji v aplikacijo. 
Aktivirajte kupon in točke boste prejeli ob prvem spletnem nakupu ali nakupu v dm prodajalni, kjer je treba 
poskenirati kodo QR iz aplikacije. Pri spletnem naročilu lahko pride do dodatnih stroškov zaradi dostave.



dm tek za ženske 15

KATEGORIJA 1:
2–3 leta  

(letnik 2019–20)

KATEGORIJA 3:
7–9 let  

(letnik 2013–15)

KATEGORIJA 4:
10–12 let  

(letnik 2010–12)

KATEGORIJA 2:
4–6 let  

(letnik 2016–18)

OSKARJEV TEK
Prijava na Oskarjev tek je brezplačna. 
Otroci se lahko udeležijo Oskarjevega teka le z majčko in zapestnico za ustrezno starostno 
kategorijo. Majčke in zapestnice bo mogoče prevzeti pred tekom v trgovskih centrih pred 
prodajalnami dm: Citypark (Ljubljana), Center Vič (Ljubljana), Europark (Maribor), City Center 
(Celje), Supernova (Kranj), Supernova (Nova Gorica), Supernova (Novo mesto).

● v petek, 3. junija 2022 → od 10.00 do 20.00

● v soboto, 4. junija 2022 → od 10.00 do 20.00

ZA OSKARJE BO MOGOČA PRIJAVA, PREVZEM MAJIC IN ZAPESTNIC TUDI NA PRIZORIŠČU 
NA DAN DOGODKA, 11. 6. 2022 DO 11.00 OZIROMA DO ZAPOLNITVE MEST!

Prevzem je mogoč le z osebnim dokumentom otroka, iz katerega je  
razvidna starost otroka. Prevzem darilnih vrečk bo mogoč le po končanem  
Oskarjevem teku z otrokovo zapestnico na parkirišču v parku Tivoli.

Otroci bodo razvrščeni v skupine glede na starost in razdaljo proge. 
Pred otroki bodo tekli animatorji. Vsaka starostna skupina teče posebej, najmlajše (2 do 3 leta) 
pa lahko spremljajo starši. Starši starejših otrok se lahko od starta do cilja sprehodite po 
ločeni poti in tam počakate otroke, nato pa jih pospremite iz ciljnega prostora.

Za varnost otrok na Oskarjevem teku bodo letos ponovno poskrbele izkušene varuške iz prvega 
spletnega iskalnika varušk v Sloveniji, ki ga najdete na naslovu www.CustomNanny.com. Otroke 
bodo usmerjale pred, med in po teku ter skrbele za njihovo varnost do ponovne združitve s starši.

Razdalja  
200 in 400 m
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AKTIVIRAJTE

TOČKE
20X

* Kupone za večkratne točke lahko
aktivirate na www.payback.si ali v
aplikaciji. Aktivnost poteka ob nakupu
izbranih izdelkov in predložitvi dm active
beauty kartice od 24. 5. do 20. 6. 2022.

BIO KOMBUCHA
Osvežilni čajni el iksir

Osvežujoča. Naravna. Okusna.

VEGANSKO

tr
a
dic ionalna  fermen

ta
ci

j
a        M

ALO  SLADKORJA

      BR
EZ  KONZERVAN

SO
V

BeLife kombucha tebi in tvojemu telesu
ponuja to, kar potrebuješ vsak trenutek .

Naj bo to osvežitev, oživitev telesa z

antioksidanti , poživitev, krepitev
imunskega sistema in črevesne flore a l i

le hidracija .
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KAKO SE PRIJAVITE?
ODDAJTE PRIJAVNICO NA SPLETU. 
Startnina
Cena startnine znaša v predprodaji od 29. 3. 2022 do vključno 3. 5. 2022 - 24 €, v redni 
prodaji od 4. 5. 2022 do vključno 1. 6. 2022 - 35 €, zadnja cena od 2. 6. 2022 do zaključka 
prijav 4. 6. 2022 do 12. ure pa je - 39 €.

Pomembno obvestilo!  
Če ste za prijavo na dm tek za ženske v spletni prijavnici izbrali plačilo v prodajalni 
dm, se morate s potrdilom, oglasiti in plačati startnino do 3. 5. 2022, da se upošteva 
predprodajna cena, oziroma do 1. 6. 2022, da se upošteva redna cena. Po 1. 6. 2022 pri 
plačilu v prodajalni dm velja zadnja cena 39 €, ne glede na datum prijave.

Potrdilo prejemate takoj po zaključeni spletni prijavi na e-naslov, ki ga boste navedle v 
spletni obrazec prijave na 16. dm tek za ženske. 

PREDPRIJAVA:
Cena predprijave: 24 €
Časovno obdobje: 29. 3. 2022 – 
3. 5. 2022

REDNA CENA:
Redna cena: 35 €
Časovno obdobje: 4. 5. 2022 – 
1. 6. 2022

ZADNJA CENA:
Redna cena: 39 €
Časovno obdobje: 2. 6. 2022 – 
4. 6. 2022 (do 12. ure)

Na startnino 16. dm teka ni možno unovčiti dm active beauty točk v zameno za prihranek 
ali drugih popustov in ugodnosti. 

AKTIVIRAJTE

TOČKE
20X

* Kupone za večkratne točke lahko
aktivirate na www.payback.si ali v
aplikaciji. Aktivnost poteka ob nakupu
izbranih izdelkov in predložitvi dm active
beauty kartice od 24. 5. do 20. 6. 2022.

BIO KOMBUCHA
Osvežilni čajni el iksir

Osvežujoča. Naravna. Okusna.

VEGANSKO

tr
a
dic ionalna  fermen

ta
ci

j
a        M

ALO  SLADKORJA

      BR
EZ  KONZERVAN

SO
V

BeLife kombucha tebi in tvojemu telesu
ponuja to, kar potrebuješ vsak trenutek .

Naj bo to osvežitev, oživitev telesa z

antioksidanti , poživitev, krepitev
imunskega sistema in črevesne flore a l i

le hidracija .
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TEKMOVALNE KATEGORIJE
Tekačice boste s svojimi rezultati razporejene v kategorije glede na letnico rojstva.

ZAPESTNICA ZA STARTNO SKUPINO
Na prijavnici tekačice na 5 km označite predviden čas teka, ki ga ocenite glede na svojo 
pripravljenost. Ob prevzemu startne številke prejmete določeno barvo zapestnice glede 
na predviden čas teka. Na startu bodo z izbranimi barvami določene startne skupine. 
Zapestnica vam omogoča vstop v izbrano startno skupino.

PREDVIDEN ČAS TEKA 
Barva zapestnice / Barva startne skupine

26–35 let 
(1987–1996)

nad 65 let 
(1957 in  
starejše)

13–25 let 
(1997–2009)

36–50 let 
(1972–1986)

51–64 let 
(1958–1971)

do 25 min do 30 min do 35 min do 40 min
nad  

40 min 10 km

PREVZEM STARTNIH ŠTEVILK
Prevzem startnih paketov (startna številka, majica ter darilna vrečka) bo mogoč le v času ura-
dnih prevzemov, in sicer: 3. ali 4. junija 2022 v trgovskih centrih pred prodajalnami dm: City-
park (Ljubljana), Center Vič (Ljubljana), Europark (Maribor), City Center (Celje),  Supernova 
(Kranj), Supernova (Nova Gorica), Supernova (Novo mesto) in Mercator center (Koper)*. 
*Opozorilo: V primeru, da označite prevzem v Kopru, je lokacija za prevzem startnega paketa (darilna vrečka s knjižico kuponov, majica, startna 
številka s čipom) zavezujoča. To lokacijo lahko izberete samo do 23. 5. 2022, saj bodo paketi za to prevzemno lokacijo vnaprej poimensko pripravljeni 
in dostavljeni v prodajalno. Če boste prevzem v Kopru izbrale po 23. 5. ne moremo zagotoviti prevzema na tej lokaciji..

● v petek, 3. junija 2022 → od 10.00 do 20.00

● v soboto, 11. junija 2022 → od 10.00 do 20.00

* V kolikor ste startnino plačali 4. 6. do 12. ure poskrbite, da pravočasno prevzamete startno 
številko in darilni paket na enem izmed prevzemnih mest.

Izbira velikosti majice majice na prijavnici je zavezujoča in je po prijavi ne bo mogoče spreme-
niti.

Prevzemi vrečk in majic po končanem dogodku niso mogoči.



dm tek za ženske 19

Lo
ka

cij
a:

Pa
rk

Tiv
oli

PR
EVZ

EM
KO

SIL
A

OS
RE

DN
JI

PR
IRE

DIT
VEN

I

PR
OS

TOR
(ŠO

TOR
)

KONCERTNI ODER

GA
RD

ER
OB

AI
N

SH
RA

NJ
EV

AN
JE

GA
RD

ER
OB

E

WC OT
RO

ŠK
I

KO
TIČ

EK

IN
FO

Os
ka

r
pr

ev
ze

mi

PR
ED

ST
AV

ITV
EN

I
PR

OS
TO

RI
SP

ON
ZO

RJ
EV

PR
OD

AJ
A

PIJ
AČ

E
IN

HR
AN

E

VIP
PR

OS
TO

R
DM

KO
TIČ

EK

DM

IN
TER

SP
OR

T

ŠANK

ŠT
AR

T/C
ILJ

ŠT
AR

T
MO

ŠK
IT

EK

PR
VA

PO
MO

Č

so
bo
ta
,1
1j
un
ij
20
22

16

Tlo
ris

po
sta

vit
ve



dm tek za ženske 20

Vabljeni na našo stojnico!
Uporabljate jih lahko vrsto let, pa bodo še vedno iste barve in oblike.

DARILA OB NAKUPU IN PROMOCIJSKI POPUSTI

Ste že slišali za kvalitetna športna oblačila znamke CRAFT, ki se sušijo na koži, medtem ko športaš?

VEGAN 
FORMULA www.subrina.si

NOVA TEHNOLOGIJA
ZA VEČJO OBSTOJNOST IN  

INTENZIVNOST BARVE

Subrina je pokrovitelj dm teka 2022.  

Bodi šarmantna, zapeljiva, prefinjena 

in SUPER COOL ter pridi po svojo 

fotografijo na klopco Subrina. 
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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.

Na startu se razporedite v skupino, ki ustreza vaši trenutni pripravljenosti, da ne bo 
prišlo do prerivanja ali nezgod. 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 16. dm teku za ženske!


