
Ker je pomembno, da se udeležujemo slovestnosti ob okroglih 

obletnicah, vas s ponosom v srcu vabimo na že 15. po izboru tekačev, 

najlepši in najkrajš tek na 10 km Povežimo soline! Ali spoštujete 

prijatelje? Ker vam želimo dati možnost, da tečete ta jubiljeni 15. tek, 

bomo traso teka, samo tokrat, ponovno odprli za 1000 tekačev in 

tekačic. Bodite prvi, bodite vi tisti, ki boste prvi, prijateljem dali prvo 

informacijo o teku Povežimo soline!  

 

POVEŽIMO SOLINE 2019 
Najlepši in najkrajši tek na 10km 

Nedelja, 17.3.2019 
 

 

Sol, soline Povežimo soline 
Vsi, ki berete to besedilo, ga berete le zato, ker ste se najverjetneje že udeležili 

tega dogodka. Večinokrat se poslovimo, »Se vidimo naslednjič!« , evo zdaj je 

prišel ta naslednjič! 

Ob okroglih obletnicah se vedno z NOSTALGIJO spominjamo začetkov. Naši 

so bili zelo inovativni. Kmalu smo iz teka pregnali vso tekmovalnost. Vključili 

smo veliko soli in Istrskih dobrot in ustvarili najbolj etno solinarski tek na svetu. 

Trasa s katero povezujemo sečoveljske in strunjanske soline je speljana ob 

morju, po Jernejevem kanalu, čez center Portoroža, skozi tunel ozkotirne 

železnice in  mimo oljk in lavande. Skratka zelo barvit in enostaven tek. Leta 

2014 oz na 10. teku je sodelovalo rekordnih 1850 tekačev in tekačic!!! Znani 

smo tudi po tem, da motiviramo tekače začetnike z akcijo Moj 1.tek. Smo edini 

tek, ki s štartno številko promoviramo lokalne umetnike. Namesto številke je 

umetniško delo. Mogoče smo zato tudi najbolj kulturni tek, če ne na svetu pa 

vsaj v Sloveniji. Iz teka je izšel Kulinarični pohod istrskih dobrot... Povabite 

prijatelje, da ta poseben tek, odtečejo z vami. 

 

POSEBNOSTI 
Istrski zajtrk (bakala in bevanda(malvazija + voda)), Solinada (solinarski ritual 

za srečo), solinarska haka (solinarski motivacijski ples), štartna številka, ki to 

ni na dom (številko vam pošljemo na dom), netekmovalen tek, okronanje 

kraljice in kralja povezovalcev, uradna dolžina teka je 9350 m a nihče ne ve, če 

je to res, Moj 1. tek + krst novih tekačev, trase teka, taperini za zmagovalce, 

istrska tržnica v cilju... Vsi mi, ki spoštujemo prijatelje jih bomo obvestili o tem 

solinarskem teku! 

 



PROGRAM 
Nedelja, 17.3.2019 

9.00 – 10.55 (Seča) = animacija (solinada, haka, ogrevanje, istrski zajtrk, 

motivacija...) 

11.00 (Seča) = štart tekov (dokončen razpored štartov tekov dobite naknadno) 

12.00 – 14.00 (Strunjan) = okusni bobiči + podelitev taperinov + darila 

14.00 (Strunjan) = zaključek prireditve in zadnji bus do parkirišča  

Avtobus vas lahko pripelje iz Ljubljane in udobno pusti na štartu! 

 

MOJ 1. TEK 
Vsi, ki še nikoli (nikjer in nikdar), niste tekli na uradno organiziranem teku oz. 

tekaški prireditvi, se lahko prijavite v akcijo Moj 1. tek. Morate se prijaviti, če 

ne mi ne vemo za vas!!! Vsi prijavljeni dobite spominsko kolajno za svoj prvi 

tek + prijazni sotekači vas bodo krstili, da bo spomin na prvi tek še sočnejši.  

Krst je prijetno »ročno brcanje« s športnimi copati po riti. Je prijetno, zabavno 

in prav nič grobo. 

Še je čas, da se vaši prijatelji netekači pripravijo za Moj 1. tek! 

 

PRIJAVA 
Prijavite se na www.skid.si, obvezne so predprijave do 4.3.2019, prijava velja le 

ob poravnani štartnini. POMEMBNO štartno številko dobite po pošti na dom. 

Potrudite se in navedite, komu naj pošljemo štartno številko. Povabite prijatelje, 

da pridejo na tek z vami. 

 

To je Moj 1.tek  uradni tek. Prvič v življenju tečem na organiziranem teku.  

Lahko se tudi prijavite na avtobusni prevoz iz Ljubljane (glej spodaj).  

 

ŠTARTNINA 
Za vaš denar vam pripada: sodelovanje na organiziranem teku, vožnja na štart z 

busi organizatorja, sodelovanje v animaciji na štartu in v cilju, voda in sadje na 

poti in v cilju, istrski zajtrk, solinada, bobiči, steklenica odlične malvazije, 

vrečka soli, certifikat pripadnosti plemenu Povezovalcev, sodelovanje na 

kronanju kralijice in kralja Povezovalcev, dobite štartno številko na dom, 

uporaba kemičnih wcjev, zabava v prijetni družbi sproščenih tekačev in še 

kakšna malenkost. 

Podarite štartnino za tek, kot darilo za obletnico, prijateljici ali prijatelju. 

 

Štartnina znaša okroglih 20€, ki jo je potrebno najkasneje do 4.3.2019 nakazati 

na TRR 1010 000 36852 817, številke banke sklic 12-17032019 + namen = ime 

tekača 

 

 

http://www.skid.si/


ŠTARTNA ŠTEVILKA NA DOM 
Vsi, ki boste v roku poravnali štartnino, boste dobili štartno številko na dom. 

Številka je prava mala umetnina saj že nekaj let, namesto številk natisnemo 

umetnino lokalnih umetnikov. Nekateri imajo doma že malo galerijo Povežimo 

soline štartnih številk. 

Ne zamudite priložnosti in dajte prijatelju informacijo o teku. 

 

PARKIRANJE 
Zdaj že vsi veste, da sta štart in cilj 9350 m narazen. Avto lahko pustite na 

parkirišču v cilju (a le 350 vozil) in na velikem peščenem parkirišču pred 

Marino Portorož. Obe parkirišči sta plačljivi! Z obeh parkirišč bo na štart vozil 

uradni bus. Po teku vas bo bus peljal iz cilja do avta. 

Poskrbljeno bo za prevoz vaše opreme iz štarta na cilj. 

Zelo udobna informacija! Organizirali bomo avtobusni prevoz iz Ljubljane. 

Bus vas bo pripeljal na štart in počakal na cilju ter vas bo odpeljal domov.  

POZORno preberite kdaj vozijo busi do štarta!!! 

 

Na Seči je PREPOVEDANO parkirati! S cilja ne vozi več bus na Sečo! 

 

POMEMBNO 
a) Tek je netekmovalen, s taperinom bodo nagrajeni 1 – 10 M+Ž  

b) Moj 1. tek velja za tekače, za katere je to prvi (v času in prostoru) uradni 

tek, ki niso še nikoli nikjer (kjerkoli) tekli na organizirani prireditvi 

c) Zmagovalca postaneta KRALJICA in KRALJ plemena Povezovalcev 

d) Prosimo povabite tudi prijatelje na tek 

e) Bodite pozorni na zadnji datum prijave, ki je 4.3.2019 

f) Vse informacije na www.skid.si 

g) Ali veste vse o parkiranju? 

h) Če se teka ne morete udeležiti vas prosimo, če lahko to vabilo posredujete 

prijateljem 

 
POZOR v naslednjih mejlih boste izvedeli vse o avtobusnih prevozih iz 

parkirišča na štart!!! 

 

Ker je Povežimo soline eden prvih tekov po dolgi zasneženi zimi, se ponavadi 

tukaj zbere veliko znancev, prijateljev in ozračje je še posebej prijetno in 

nasmejano. Zato se že kar takoj prijavite na tek www.skid.si in si rezervirajte 

mesto. 15. obletnico bomo tako, da bomo tokrat izjemoma na tek spustili 1000 

tekačev. Recite si, letos grem na »Soline« in prijavite se na tek. Se vidimo na 

štartu v nedeljo, 17.3.2019. Bodite prvi, ki boste prijatelje opozorili na najlepši 

in najkrajši tek na 10 km, na jubilejni 15. Povežimo soline. 

Mojmir Kovač 

http://www.skid.si/
http://www.skid.si/


 

 

 

 

 

 

 

 

VABILO na kratko 

 

Jubilejni 15. tek  

Povežimo soline 2019 

Nedelja, 17.3.2019 

9350m teka ob morju, med solinami,  

enostavna in skoraj povsem ravninska trasa,  

 

Prijava do 4.3.2019, prijavite se na www.skid.si, 

velja le s poravnano štartnino,  

TRR 1010 0003 6852 817 Intesa sanpaolo 

Štartnina je 20€ 

Štartno številko dobite na dom po pošti 

 

Štart teka 11.00, na štart vas bo pripeljaj uradni avtobus iz Strunjana in iz 

peščenega parkirišča ob Marini Portorož. Obvezno sledite nadaljnim obvestilom. 

 

Pridite na tek in s seboj pripeljite tudi prijatelje! 

http://www.skid.si/

