
Razpis 2018 

Razpis za tek na 5,5 km, 11 km in 21 km 
Organizator 

Občinska športna zveza M.Toplice 
Kranjčeva 3 
9226 Moravske Toplice 

Čas tekmovanja 

Nedelja, 07. 10. 2018 ob 10:30 

Štart tekov bo na parkirišču pred vhodom v Hotel LIVADA v M.Toplicah 

 

Kategorije 

ŽENSKE MOŠKI 

Kategorija 
leto rojstva  kategorija leto rojstva 

Ž do 17 2001+ M do 17 2001+ 

Ž 18-29 1989-2000 M 18-29 1989-2000 

Ž 30-49 1969-1988 M 30-49 1969-1988 

Ž 50+ 1968 in prej M 50+ 1968 in prej 

 

Prijave in prijavnine 

Za skupinsko prijavo vsak tekač izpolni isto prijavo kot posameznik, obvezno pa navede ime kluba 
oz. skupine. Skupinska prijava se šteje, če ima vsaj 8 prijavljenih enako ime kluba oz. skupine. 

Spletne prijave se zaključijo 01.10.2018. 
Prijave bodo možne tudi v soboto 6.10.2018 ob dvigu štartnih številk v avli Hotela LIVADA od 16.00 do 21.00 
ure in na dan tekmovanja na prireditvenem prostoru od 8:00 do 10:00 ure. 

V prijavnino je vključeno: 

 štartna številka 
 merjenje časa s čipom 
 darilna vrečka (kakovostna tekaška majica , kopanje 50% pop Terme 3000,+ še kakšno presenečenje) 
 pijača na okrepčevalnicah in v cilju 
 malica 
 dežurna zdravniška služba 

http://maraton-savinja.si/prijava/


Prijavnine: 

Datum 
Cena – 

posamezniki 
21 km , 11 km 

Cena – posamezniki 
5,5 km 

Cena – skupina 8+ 

od 01.07 do 31.08. 15 € 12 € 
(21km, 11km) – 2€/oseba + 

5,5km – 2€/oseba 

od 01.09. do 20.09. 18 € 15 € 
(21km, 11km) – 2€ /oseba + 

5,5km – 2€/oseba 

od 20.09. do 1.10. 23 € 15 € 
(21km, 11km) – 2€/oseba + 

5,5km – 2€/oseba 

na dan dogodka 30 € 20 € 
(21km, 11km) 30€/oseba + 

5,5km 20€/oseba 

POZOR: Višina prijavnine se upošteva glede na datum plačila in ne glede na datum izpolnjene prijavnice! 

Vračilo prijavnine 
Vračilo prijavnine je možno v primeru, da se odjavite vsaj 10 dni pred prireditvijo. V primeru pravočasne 
odjave vam vrnemo prijavnino, zmanjšano za 5 €, kolikor zaračunamo stroške administracije. 

Razglasitev rezultatov 

Razglasitev zmagovalcev bo predvidoma ob 13:00 uri. 
Neuradni rezultati bodo objavljeni takoj po končanem teku na prireditvenem prostoru, uradni pa na spletni 
strani www.prekmurskimaraton.com 

Nagrade in priznanja 

Vsak tekmovalec na 5,5 km 11 km ali 21 km ob prevzemu štartne številke dobi darilno vrečko. 
Prvi trije iz vsake kategorije prejmejo kolajne. 
Absolutni zmagovalec in absolutna zmagovalka prejmeta pokal. 

Kontakt 

Vodja tekmovanja 

Branko Recek (041 389 905) 

 


