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Opis izvedbe 41. rekreativnega kolesarskega maratona 

Tri srca Radenci 2022 
 

 

   Z pripravami na 41. rekreativni kolesarski maraton Tri srca Radenci 2022 smo začeli že 

meseca februarja. Najprej smo si pridobili sponzorje, brez katerih takšne prireditve ni možno 

izvesti.  

 

   Meseca marca smo imeli izdelane zloženke v katerih so vsi sponzorji. Te smo delili na vseh 

rekreativnih kolesarskih maratonih, smo pa jih tudi poslali po pošti na naslove udeležencev 

naših maratonov, ki jih imamo v bazi podatkov. Oglaševali smo tudi preko elektronskih 

medijev kot so naprimer FB 

 

  Predprijave smo imeli preko spletne strani www.kose-radenci.si ali pa plačilo startnine na 

tekoči račun. Imeli smo 20% popust za skupine, družine in imetnike olimpijskih kartic. 

Prijave smo izvajali tudi na dan prireditve in sicer od 7.00 – 10.00 ko je bil start. 

 

   Posebno pozornost smo namenili varnosti, ker k nam prihaja kar precej kolesarjev. Imeli 

smo reševalno vozilo, zdravnika in medicinskega tehnika. Za varnost na progi je skrbelo 25 

gasilcev iz GZ Radenci, 8 letečih redarjev na kolesih in pa spremljevalna vozila ter vozila 

uniformirane policije. Proga je bila označena s smernimi tablami, nevarnejša mesta pa smo 

zavarovali z redarji. Prav tako smo očistili ceste, ker se na njih nabira kamenje. 

 

   Posebej smo imeli organiziran tudi parkirni prostor pri Logistiki Škerget za katerega je 

skrbelo 5 redarjev. 

 

   Imeli smo transparente od vseh sponzorjev. Prav tako smo potrjevali kartončke za akcijo 

Slovenija kolesari. 

 

   Ob 10. uri je bil start 41. rekreativnega kolesarskega maratona Tri srca Radenci 2022, ki se 

ga je letos 355 kolesarjev. 

 

   Vsak udeleženec je prejel brezplačne napitke pred startom in po prihodu v cilj. Prav tako 

smo imeli tudi 3 okrepčevalnice na progi. Vsak udeleženec je dobil tudi brezplačno malico, 

spominsko medaljo in spominsko majico. 

 

   Po prihodu zadnjega kolesarja v cilj smo imeli bogat srečelov. 

 

 

 

http://www.kose-radenci.si/


   Podelili smo tudi pokale za 3 najštevilčnejše ekipe in za najstarejšo ter najstarejšega 

udeleženca in sicer : 

 

• KK SELCE                                                      18 članov 

• KK OCEAN ORHIDS Dobrovnik                  15 članov 

• KK ARCONT                                                  14 članov 

• Najstarejša udeleženka –     Lidija Vastič        Ptuj 

• Najstarejši udeleženec -       Ivan ČUČEK       Ptuj 

 

 

 

   Prireditev je potekala do cca. 15. ure ko so odšli tudi zadnji kolesarji. 

 

   Odzivi na prireditev so na internih straneh, TV AS, Idea TV, radio, časopisi …  

  

 

https://www.kose-radenci.si/galerije.php 

 

https://www.flickr.com/photos/181778598@N05/albums 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipOvrAqBrVCBm9uxo8m05Q_pMIFc2oVW_GUgA7

Fb91qN6dK3AU31MKkgCkYHzLPMTA?key=S0NVQU04RjM2QTVkUGVzbXhVMjVfT

mNlVlRRN3pR 

 

http://www.bakos.si/zanimivosti/najstarejsa-sta-bila-86-letni-ivan-in-75-letna-

lidija/?fbclid=IwAR3khzsh52UZoIGEBgmbNOaBHjl21GuVvH9k8U28RwXB0xRYWYqUy

sOizxw 

 

 

 

 

 

 

 

V Radencih 9. 08. 2022  

 

Predsednik KOSE Radenci 

 

Jože Kager  l.r.    
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