
 

         

 

VABILO NA 
16. PANONSKI MARATON TREH DEŽEL 

8. KOLESARSKI MARATON IPA POMURJE 

Lendava, nedelja – 21.7.2019 

Vse člane IPA obveščamo, da IPA RK Pomurje v sodelovanju z Kolesarskim klubom Lendava organizira 8. 

Kolesarski maraton IPA Pomurje, v okviru 16. Panonskega maratona, dne 21.7.2019. Štart in cilj 

maratona je pri hotelu Lipa v Lendavi ob 09.00 uri.  

Za vse prijavljene bodo pripravljene tri trase, in sicer: 

- družinska trasa cca. 10 km – po Sloveniji; 
- kratka trasa 50 km (ravninska) – Slovenija – Hrvaška – Madžarska; 
- dolga trasa 100 km (500 vm) – Slovenija – Hrvaška – Madžarska. 
 
Udeleženec prejme: 
 
- okrepčila na trasi, 
- topli obrok, 
- spominsko medaljo, 
- bon za kopanje v termah Lendava, 
- sodeluje na nagradnem žrebu – glavna nagrada kolo PONY! 
 
Ne glede na splošno uvrstitev posameznika bo IPA RK Pomurje podelila pokale ali medalje: 
 
- za prvo mesto (ženski in moškemu članu IPA v starosti do 40 let ) za veliki »maraton« 
- za prvo mesto (ženski in moškemu članu IPA v starosti nad 40 let ) za veliki »maraton« 
- za prvo mesto (ženski in moškemu članu IPA v starosti do 40 let ) za "polmaraton"  
- za prvo mesto (ženski in moškemu članu IPA  v starosti nad 40 let ) za "polmaraton"  
- kolesarju in kolesarki iz najbolj oddaljenega kraja 
- najštevilčnejša ekipa 
- najstarejši in najstarejša kolesarka in najmlajši ter najmlajša kolesarka 
  
Prijave članov IPA sprejema Manfred Kepe (manfred.kepe@ipa.si ali na 051 488 101), po priloženi tabeli. 
Ob prijavi je potrebno vplačati 12,00 Evrov na TRR IPA RK Pomurje SI56 6100 0002 0686 179 (Delavska 
hranilnica d.d.), namen vplačila "Prijavnina IPA za kolesarski maraton";  
 
Zaželeno je , da se člani ali skupine prijavijo preko svojih Regionalnih klubov. 
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Splošni pogoji tekmovanja: 
 
Vsi udeleženci maratona so dolžni upoštevati cestno-prometne predpise ter navodila in opozorila 
organizatorja, saj bo maraton potekal ob normalnem cestnem prometu. Udeleženec maratona je vsak, ki 
se prijavi organizatorju, plača štartnino in priloži izpolnjeno prijavnico. Obvezna je uporaba zaščitne 
čelade. Osebe mlajše od 14 let se maratona lahko udeležijo le ob spremstvu starša ali skrbnika. Vsi 
udeleženci vozijo na lastno odgovornost ter odgovarjajo za škodo povzročeno sebi, drugim ali tretji 
osebi. Udeleženci soglašajo, da ne bodo vložili tožbe ali zahteve proti organizatorju v primeru nastanka 
škode ali poškodbe, povzročene sebi, drugim ali tretji osebi. Udeleženci soglašajo z objavo podatkov, 
fotografij in video posnetkov v sredstvih javnega obveščanja in na internetu in zato ne bodo zahtevali 
nobenega povračila. S štartom udeleženci potrdijo, da so zdravi in vsestransko pripravljeni na maraton in 
so seznanjeni z določili razpisa in z njimi soglašajo. Prosimo, spoštujte naravo in ne odmetavajte ovojev 
energetskih ploščic in pijač na cesto! 
 


