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RAZPIS 2. TEKA S KUŽKI  
 

Ljubitelji teka, sprostitve in štirinožnih ljubljenčkov 
 

VABLJENI 
 

na 2. tek s kužki, ki je del največje športno rekreativne prireditve v tem delu Evrope - 
Maratona treh src in bo v soboto, 21. maja 2022 v Radencih. 

 
PRIREDITELJ: Športno društvo Tri srca, Boračeva 37, 9252 Radenci 
KDAJ: v soboto, 21.05.2022 
KJE: Radenci pred hotelom Radin 
START: ob 16.00 uri pred glavnim odrom 40. Maratona treh src v Radencih 
 
Prijave 
Spletne prijave sprejemamo do četrtka, 12.05.2022, na spletni strani Prijava 
(https://www.maraton-radenci.si/prijava). Prijava velja z datumom plačila prijavnine.  
 
Pri prijavi je potrebno vpisati številko čipa vašega ljubljenčka, ki je ob vodnikovih podatkih 
ključna informacija za prijavo. 
 
Tek ni tekmovalne narave. 
 
Prijavnina 
Prijavnina je 10,00 EUR. Plačljiva do 12.05.2022. 
 
Prijavnino lahko poravnate: 

 z nakazilom na TRR SI56 0292 026 3693 670 ali 
 s kreditnimi karticami med procesom spletne prijave. 

 
Pri tem se držite navodil, ki jih boste dobili med spletno prijavo (https://www.maraton-
radenci.si/prijava). 
 
Opozorilo: Prijava oseb mlajših od 16 let velja le s podpisano izjavo o odgovornosti staršev ali 
skrbnikov, ki je na spletni strani Maratona treh src. 
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Vračanje prijavnin 
Do 1. 5. 2022 je vračilo prijavnine možno, vendar se zaračunajo administrativni stroški v višini 
8 EUR. V primeru višje sile (zdravstvena situacija, vojna...) in s tem odpovedi prireditve, se 
vrnejo polne vrednosti vplačanih prijavnin. Po prireditvi prijavnin zaradi neudeležbe ne 
vračamo oz. je vračilo mogoče le z zdravniškim potrdilom. Poleg tega zaračunamo 
administrativne stroške v višini 15 EUR. 
 
 
Trasa 
Trasa poteka iz pred glavnega odra po glavni cesti med rondojema v Radencih. Od tam se 
nadaljuje po označenih potkah v Radenskem parku in nazaj v cilj. Dolžina proge je 1000 m. 
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Kultura psov in lastnikov / vodnikov na prireditvi: 
Vsak lastnik / vodnik psa je odgovoren za svoja in dejanja psa, ki ga vodi. Nagobčniki niso 
obvezni, so pa priporočljivi. Na celotnem prizorišču Maratona treh src so lastniki odgovorni za 
čiščenje iztrebkov za svojimi ljubljenčki. 
 
Vsak udeleženec dobi ob dvigu štartne številke darilno vrečko v cilju pa medaljo za udeležbo. 
 

Tek bo organiziran v vsakem vremenu.  
Vsak udeleženec s prijavo na prireditve 40. Maratona treh src soglaša z objavo svojih fotografij, 
imena in priimka v različnih medijih v okviru Maratona treh src.  
 
Za podrobnejše informacije  pokličite na : 041 041 811 708 in 02 520 37 07 ali pišite na  
e-naslov: info@maraton-radenci.si  
 
 
 

Predsednik organizacijskega odbora MTS  
Gerlec Boštjan  
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