
21. Atletska utrka Grada LABINA 

 

Društvo Marathon organizira dan/vikend na morju in tek v Labin (HR), ki bo v 

soboto, 12.8.2017.  

Kdaj?:  

a.) Enodnevni izlet. Sobota 12.8.2017. Odhod ob 6.00 izpred Qlandie Novo 

mesto. Odhod domov ob 22.00 iz Labina. Prostora za 9 ljudi (1 kombi)  

b.)  Dvodnevni izlet. Sobota in nedelja 12. in 13.8.2017. Odhod ob 6.00 izpred 

Qlandie Novo mesto. Odhod domov v nedeljo ob 18.00. Prostora za 18 

ljudi (2 kombija). 

Dolžine teka?: 2,1km za otroke (do 15 leta) in 8,4km za odrasle. Startnine za 

otroški tek NI, za odrasle je 50kun (lahko se plača z evri, ker bomo prijavili 

skupino že pred prihodom). 

Potek?: Odhod ob 6.00 iz Novega mesta s 3 kombiji. Vožnja s kombiji do Rabca, 

kjer se kopamo do 16.30 ure (individualno, po želji). Nato 5-minutna vožnja do 

Labina, kjer se uredijo prijave in dvignejo startne številke. Start glavnega teka je 

ob 18.00, po teku razglasitev rezultatov in »Gradska fešta«. Okoli 22. ure sledi 

odhod 1 kombija proti Sloveniji (opcija a.). Ostali ostanejo na zabavi do 

dogovorjene ure (opcija b.), spanje v Planinskem domu Skitača (cca 20km od 

Labina), wc-ji, 2 tuša… V nedeljo 13.8.2017 kopanje in odhod ob 18.00 uri proti 

domu.  

Zaradi ostrejših pregledov na meji smo se odločili, da letos izvedemo dan ob 

morju brez avtobusnega prevoza in omejimo udeležence samo za člane društva 

Marathon, za katere je obvezno nošenje klubskih obeležij cel dan/vikend/na 

tekmi.  

Razpis prireditve: http://www.trcanje.hr/utrke/najave/4073/ 

Vabljeni vsi člani društva Marathon, da se udeležite te tekaške prireditve oziroma 

si vzamete čas za vikend na morski obali. 

Prijave do zapolnitve mest v kombijih veljajo ob plačilu 5eur (resnost prijave). 

Dodatna plačila: Startnina za tek in hrana/pijača (individualno, po želji). Bivanje 

plača društvo, če so izpolnjeni pogoji (beri: nošenje klubskih obeležij) 

Prijave in informacije: Aleš Lindič, 031-740-829, tekidolenjske@gmail.com . 
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