ŠTART
Pred upravno stavbo občine Puconci ob 1030

PRIJAVE
• po elektronski pošti: mitja.crnkovic@puconci.si
• na dan prireditve od 800 do 1015 na štartno ciljnem
prostoru

ŠTARTNINA
• 12 € posamezniki;
• 10 € za imetnike OI kartice, organizirane klubske
skupine z najmanj 8 člani in predprijavljeni po
elektronski pošti vključno do 16.9.2016;
• 5 € otroci in mladina do 14 leta starosti

UDELEŽENCI MARATONA PREJMEJO
• praktično darilo, malico, napitke na okrepčevalnicah
in v startno ciljnem prostoru.
• najstarejši in najstarejša udeleženka ter
najštevilčnejša skupina prejmejo nagrade.

POGOJI UDELEŽBE
• maraton je rekreativnega značaja
• udeleženec maratona je vsak, ki se prijavi in plača
štartnino
• s plačilom štartnine udeleženec potrdi, da se strinja
s pogoji razpisa
• vsi udeleženci so udeleženci v cestnem prometu in
so dolžni upoštevati cestno prometne predpise in
navodila organizatorja
• organizator ne odgovarja za nastalo materialno
drugim udeležencem
• osebe mlajše od 14 let se lahko maratona udeležijo
le v spremstvu staršev ali starejše osebe od 18 let z
obvezno uporabo kolesarske čelade
• na vseh nevarnih delih je proga varovana
• potek prog maratona bo označen s smernimi
tablami

INFORMACIJE
Športna zveza Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci
tel.: 02 545 91 09 ali 041 650 463
mitja.crnkovic@puconci.si ali
janez.lipic@ospuconci.si
www.sz-puconci.si/kolesarskimaraton

“V našon kraje je lepou,
malo brejg je malo dou.
S Sebeščana vijde se ravnica,
ge non valovi pšenica.”

KRAJEVNA SKUPNOST
PUCONCI

OBČINA PUCONCI
Kjer si Ravensko in Goričko
podajata roko
Dežela, ki jo vzhajajoče sonce ljubkovalno
poboža, se za hip ustavi na njenih ravnicah in
gričih, pšeničnih poljih, širnih gozdovih,
vinogradih,…
To je Prekmurje – v njegovem osrčju pa občina
Puconci, v kateri je nanizano 23 naselij z nekaj
več kot 6300 prebivalci.
V ravenskem delu je občina pretežno poljedelsko
usmerjena, na goričkem delu pa se nam nasmeji
žlahtna vinska trta in od sonca obsijani sadeži
jablan, hrušk in drugih dobrot narave. Nad vso to
lepoto pa kraljujejo mogočni gozdovi v razgibani
neokrnjeni pokrajini kot nalašč za pohodništvo in
kolesarjenje. Vabijo vas turistične kmetije in
domače gostilne. Novejša pridobitev je Marof
Mačkovci, kjer se grozdje predela v žlahtno
kapljico v sodobni vinski kleti in ponudi okusna
domača hrana. Poleg tradicionalne lončarske
dejavnosti najdete še druge mojstre domače
obrti.
Bogato kulturno dediščino predstavljajo cerkve
ter druga spominska obeležja, ki so živa priča
težkega a bogatega življenja domačinov. Kljub
različnim veroizpovedim vlada sožitje, ki se
izkazuje na različnih prireditvah.
Ne smete prezreti tudi naravnih znamenitosti kot
so izviri zdrave vode in mogočna drevesa.

NEDELJA, 25. september 2016 ob 1030

organizatorji in soorganizatorji

Pridite in uživajte v lepotah te pokrajine,
kjer živijo plemeniti in gostoljubni ljudje.
Ludvik NOVAK
župan občine Puconci

16. REKREATIVNI
KOLESARSKI
MARATON OBČINE
PUCONCI

Bodonci 117a, 9265 Bodonci
TEL: 02/545-91-24, MOB: 041-331-080

0

Višinska razlika: 423 v. m.

5

10

Lemerje

50

20

25

30

Poznanovci

Otovci

374 n.m.

35

Višinska razlika: 168 v. m.

Zelena proga 30 km

15

Beznovci

Bodonci
cerkev

Dolina

Bokrači

60

Vaneča

40

Kuštanovci

100

67

4

6

10

12

14

16

Bodonci
cerkev
18
20

22

Višinska razlika: 61 v. m.

Rumena proga 17 km

8

Beznovci

270 n.m.

24

Vadarci

26

2

4

6

Puconci Gorica Polana Predanovci Brezovci

8

10

Šalamenci
12

Vaneča
14

226 n.m.

Vaneča Puconci

50

16

Puconci

28

18

30

Puconci

KS Puconci

45

Vaneča
Puconci
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Proga primerna za bolje pripravljene rekreativce, zelo razgibana trasa z nekaj pikantnimi vzponi in poteka:
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