Športno društvo Tri srca
Boračeva 37
9252 Radenci
DŠ:SI 21997551

RAZPIS 30. Pohoda treh src
Ljubitelji pohodništva in prijetnega druženja v naravi, vljudno

VABLJENI
na 30. Pohod treh src, tradicionalni del največje športno rekreativne prireditve v tem delu
Evrope - Maratona treh src, ki bo v soboto, 21. maja 2022 v Radencih.
Trasa bo krožna, s smerokazi označena in vodi v smeri:
Start - glavni oder – pot se nadaljuje v smeri proti Kapeli, skozi gozdiček Strmec, do same
Kapele, kjer se lahko ustavite ob bogatem sprejemu TD Kapela in si naberete moči za
nadaljevanje poti v smeri proti Turjanskemu Vrhu. Od tu poteka pot skozi gozd, do vasi
Turjanci, kjer sledi nov postanek, s ponovnim nabiranjem moči, za kar bo poskrbelo TD
Radenci. Sledi ravninski del pohoda saj se prečka glavno cesto in makadamska pot vodi, skozi
gozd ter travnike, do reke Mure, kjer se pot nadaljuje po in ob nasipu ob reki Muri do
izhodiščne točke park – glasbena hišica v Radencih. Kontrolne točke bodo odprte od 8. do 13.
ure.
Pot je primerna za vse starostne skupine in jo boste z lahkoto prehodili v štirih urah. Traso
najdete na www.maraton-radenci.si. Udeležba na 30. Pohodu treh src je na lastno
odgovornost. Pohodnik je oseba registrirana v prijavah in s pohodnim kartončkom. Ob tem
je potrebno upoštevati pravila varne hoje, cestno prometne predpise in svoje psihofizične
sposobnosti.
PRIREDITELJ: Športno društvo Tri srca, Boračeva 37, 9252 Radenci.
KDAJ: v soboto 21.05.2022.
KJE: Radenci - glasbena hišica v parku, dvig pohodnih kartončkov.
START: ob 8.00 uri pred glavnim odrom 40. Maratona treh src v Radencih.
STARTNINA: Startnina je brezplačna, zaželen je prostovoljni prispevek v dobrodelne namene
za humanitarnost.
PREDPRIJAVE: Prijavite se lahko na spletnem mestu www.maraton-radenci.si, zavihek
»PRIJAVE«. Prijave so obvezne za vse, tudi za otroke! Pohodne kartončke dobite pred startom
v Glasbeni hišici v parku Radenci.
Pohod 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 : 041 898 479 – Ines Zorec in 02 520 37 07 , ali
pišite na E-naslov: info@maraton-radenci.si
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