OKROG SLOVENIJE
Ultramaratonec g. Bogomir Dolenc, bo letos tekel po celi Sloveniji (1200 km v 12-ih dneh) v
dobrodelni namen. Zbirajo se sredstva za Male viteze. Plemenito dejanje, ki so ga prepoznale
že številne inštitucije in podjetja ter projekt »Okrog Slovenije« podprli z donacijami.
V Občini Gornja Radgona smo se odločili projekt podpreti na način, da širšo javnost o
projektu obveščamo in vljudno vabimo, da se teku pridružite, ali po celi trasi skozi občino, ali
le v delu trase.
Teku se bodo pridružili tudi predstavniki občine, župan pa ga bo pričakal na meji med
občinama Gornja Radgona in Apače v Lutvercih.
Skozi območje občine Gornja Radgona bo g. Bogomir tekel v torek, 10. 9. 2019, predvidoma
od 12.00 do 13.00 ure.
V nadaljevanju izvolite izsek poteka trase in programa za navedeni dan, več informacij pa na:
http://www.okrogslovenije.si/

Start: izpred občine Kuzma, torek, 10. september 2019 ob 8.00
Število kilometrov: 100 km
Opis trase:
Tekač začenja tek izred stavbe občine Kuzma, kjer ga pozdravi župan občine Kuzma s sodelavci, in teče po
lokalni cesti proti Rogašovcem in Cankovi (pričakovani prihod 9.50). S tekom nadaljuje po cesti proti Mur.
Petrovcem in Radencem, kjer se v križišču usmeri v smeri proti Gornji Radgoni (pričakovani prihod v središče
11.45).
> sprejem tekača in skupni tek z lokalnimi tekači do meje z občino Apače
Skupaj z tekači se teče po lokalni cesti proti Apačem, kjer ga na meji med občinami Gornja Radgona in Apače
(predviden prihod 12.10 -12.20) pričaka župan občine Apače s tekači, ki bodo z njim tekli vse do središč Apač,
kjer je osrednji dnevni dogodek “Gremo Laufat – dan za zdravje”.
> sprejem tekača na osrednji prireditvi v Apačah, skupni tek z otroci
> predviden prihod v Apače 12.30 – 12.45
Tek se nadaljuje po lokalni cesti proti Tratam, Sladkemu Vrhu in preko glavne ceste v smeri proti Zg. Kungoti.
Tekača v Zg. Kungoti pričakajo učenci osnovne šole Zg. Kungota z učiteljicami in učitelji ter z ravnateljico.
> sprejem tekača in skupni tek na igrišču
> predviden prihod 16.15 -16.30
Tek se nadaljuje po cesti proti Sp. Kungoti z učenci in ostalimi tekači, kjer nato tekač nadaljuje tek proti Dolnji
Počehovi in zavije desno v krožišču v smeri Maribora (pričakovani prihod na začetek Šentiljske ceste 17.15).
Na parkirišču pred Porshee Maribor je zbirno mesto za tekače, ki bi želeli teči z tekačem do središča Maribora.
Teče se po Šentiljski cesti vse do železniške ceste, kjer se zavije desno na ulico Trg Boris Kidriča, teče se
naravnost na Razlagovo ulico, kjer skupina prispe na osrednji dogodek v Mariboru.
> sprejem tekača, pozdrav in osrednji dogodek v Mariboru, trg generala Maistra (park pred I. gimnazijo)
> predviden prihod tekača z skupino tekačev 17.30 – 18.00
Po kratkem programu in pozdravi sledi skupen tek vseh tekačev po cesti do stadiona, kjer se usmerijo levo in v
naslednjem križišču tečejo desno po Gosposvetski cesti. Teče se po pločniku, tek se nadaljuje mimo študentskih
domov, mimo Mariborskega otoka, v smeri Bresternice do končnega cilja v Selnici ob Dravi. Cilj tekačev je pred
stavbo občine Selnica ob Dravi, kjer tekače pričaka županja. Poskrbljeno bo za osvežitev z pijačo in sladko
pogostitev tekačev.
Pričakovani prihod v Selnico ob Dravi je 19.30 – 20.00.
-> sprejem vseh tekačev, pozdrav in dogodek v Selnici ob Dravi z druženjem pred stavbo občine Selnica ob
Dravi

Vabljeni!
Gornja Radgona, 5. 9. 2019

OBČINA GORNJA RADGONA

