
DEJAVNOST ZA VSE LJUBITELJE 
ŠPORTA

VIRTUALNI MARATON TREH SRC



ČE STE NA KATERO VPRAŠANJE ODGOVORILI PRITRDILNO, SE  PRIDRUŽITE 

POHODU ALI TEKU V VIRTUALNI OBLIKI.

Sta tek ali pohodništvo vaši priljubljeni dejavnosti?

Je med vami ali vašimi starši kdo, ki rad teče?

Obožujete šport?

Skrbite za dobro počutje in ohranjanje kondicije s športom?

Se je kdo želel prijaviti na Maraton treh src?

Ste želeli teči na Veveričkinem in srčkovem teku?



Maraton treh src - Tečemo skupaj, a narazen
V soboto, 16. maja 2020, bi bila v Pomurju največja tekaška prireditev 

MARATON TREH SRC. 

Letos ga zaradi zdravstvenih razmer ne bo, a bomo vseeno tekli. 

Pridružite se pohodu ali teku v virtualni obliki!

VAS ZANIMA VEČ?

• Tečete lahko sami ali povabite druge družinske člane. Več vas bo, 
boljše bo vzdušje. 

• Tečete v svojem ritmu.
• Tečete lahko kjer koli. 
• Čisto vsi bomo startali ob istem času. 
• Razdaljo si izberete sami. 
• Potrebujete športne copate in oblačila.
• Pred tekom se ogrejete. 
• Važno je, da tekmujemo sami s sabo, saj bomo tako vsi zmagovalci.



START teka: v soboto, 16. maja 2020, ob 9. uri

RAZDALJA za malo mlajše: 500 metrov ali 1 km

RAZDALJA za starše in ljubitelje teka (izberite sebi primerno): 5 km, 10 km, 21 
km, 42 km

RAZDALJA pohoda: 10 km

3, 4, ZDAJ!



PO KONČANEM TEKU ALI POHODU:

Naredite selfi ali družinski selfi ter ga pošljite na: pos.izziv@gmail.com Zraven 
pripišite tudi razdaljo, ki ste jo pretekli.

Pa še sporočilo organizatorjev Maratona treh src:  
Vabimo vse tekače in pohodnike, da na naših družabnih medijih objavite svoje fotke, ali 
"dokaze" o pretečenih, prehojenih kilometrih iz Garminov, Strave, Polarjev ... 

Svoje športne dosežke delite preko družbenih omrežij in jih označite s ključnikom
#Maratontrehsrc. 

Naredite si 16. maj zabaven in uživajte v aktivnem druženju z vašo družino!
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