Sarajevo, 17.-19.9.2022

Datum? 17.9. – 19.9.2022
Dolžina proge? Polmaraton, štafeta in fun run (3300m).
Polmaraton - Start ob 9.00 uri: Ferhadija (znak Sarajevo Meeting of Cultures); Cilj: Trg
Susan Sontag.
Ogled videa proge si lahko ogledate tukaj:
https://www.youtube.com/watch?v=L4e_yWascBs
Štafete: Start 9.00, enako kot polmaratonci. Štafetni polmaraton je razdeljen na tri
dolžine, 6 km, 8 km in 7, 0975 km. Menjave so na 6 km (Stadion Grbavica) in na 14 km
(Most Hamze Humer -Skenderija - zraven Reiffeisen banke). Štafete so
moške/ženske/mešane.
Fun run: Limit teka je 60 min. Start in cilj je na enakem mestu kot za polmaraton/štafete,
vendar ob 9.30 uri.
Razpis in informacije: https://sarajevomarathon.ba/bs
Cena izleta (180 eur): avtobusni prevoz v Sarajevo, startnina za bilo katero razdaljo teka,
dve nočitvi z vključenim zajtrkom v dvoposteljnih sobah, skupna večerja v nedeljo
zvečer.
Člani društva Marathon Novo mesto imajo 10% popusta na navedeno ceno (162 eur).

Odhod: sobota 17.9.2022 ob 5.00 zjutraj
Program:
- Točen program bo objavljen 1 teden pred odhodom.
DAN 1, 17.9.: odhod iz NM (parking pri Qlandii spodaj, pri avtopralnici, prihod v času
kosila v Sarajevo… Nastanitev v hotelu, individualno kosilo, odhod na EXPO in prevzem
startnih številk. Popoldne ogledi centra mesta ali čas za aktivacijo (tekači).
DAN 2, 18.9.: skupni odhod proti cca 1.5 km oddaljenemu štartnemu prostoru. Štart
polmaratona in štafet je ob 9:00, start FUN run pa ob 9.30. Po teku ogledi po mestu
(urejamo z lokalnim vodičem) ali prosto, zvečer skupna večerja 
Dan 3, 19.9.: odjava iz hotela, kavica, ogled znamenitosti (Baščaršija) in zadnji nakupi ter
pred obisk Olimpijskega centra Sarajevo '84 . Povratek bo v večernih urah.
Prijave zbiram: Aleš Lindič, tekidolenjske@gmail.com , 031-740-829 do zasedenosti mest
(prostih je 40 mest!) oz. do 31.7.2022 (prijave na tekaške razdalje!)
POZOR! Ob prijavi pobiramo 60eur avansa, ki se ne vrača v primerih odpovedi
udeleženca. Nakazilo se opravi do 31.7.2022 na društveni TRR:
DRUŠTVO REKREATIVCEV, TEKAČEV IN POHODNIKOV MARATHON NOVO MESTO
Drska 46
8000 Novo mesto
D.Š.: 86139614
TRR: SI56 3400 0101 6861 452 (Sparkasse d.d.)
Namen: Sarajevo + Ime in priimek
Znesek: 60,00 eur
Sklic: 00

Udeleženci sami poskrbijo za urejeno zavarovanje za tujino (modra kartica ni dovolj) in
veljavnost svojih dokumentov.
Športni pozdrav!

