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Konjiški maraton proti epidemiji z gibanjem  

1. 4. 2020, Slovenske Konjice – Konjiški maraton, katerega tradicionalna zadnja septembrska 
nedelja letos pade na 27. 9. 2020, je odprl skupinsko prijavo s sloganom: »Trenirajte sami, da 
bomo septembra tekli skupaj!« 

Ekipa Konjiškega maratona je mnenja, da je tudi v času zdravstvene krize in dneh, ki od nas zahtevajo 
odrekanje, potrpljenje in močno voljo, treba verjeti v boljši jutri. »Pomembno je, da ohranimo mirno kri in 
se borimo proti stresu, ki je vsekakor naraven odziv na težke razmere. Z ekipo Konjiškega maratona v času 
epidemije preko elektronske pošte ter telefonskih in video klicev ohranjamo stike in drug drugega bodrimo. 
Ker verjamemo v pozitivne misli in spodbujanje ljudi h gibanju, ki je neusahljiv izvir dobre volje, smo odprli 
skupinsko prijavo na 8. Konjiški maraton. Pa še nasvet, ki je postal kar naš trenutni slogan: Trenirajte sami, 
da bomo septembra tekli skupaj!« pove Anton Noner, predsednik organizacijskega odbora Konjiškega 
maratona. 
 
Odprta skupinska prijava, največ tekačem nagrada Pot med krošnjami Pohorje 
S 1. aprilom so odprli skupinsko prijavo, ki je tudi cenovno najugodnejša. Cena skupinske prijave je le 24 € 
do 12. 6. 2020 (posamična v tem časovnem obdobju stane 27 €), pa še vsak 11. tekač teče brezplačno. Tudi 
skupinska prijava prejme izvirni darilni paket (za prvih 1000 tekačev) skupaj z vrhunsko tekaško majico 
JOMA (za vse prijave do 4. septembra). Pa še najlepše: najštevilčnejša tekaška skupina bo nagrajena s prav 
posebnim izletom: obiskom pohorske uspešnice Pot med krošnjami Pohorje na Rogli za do 50 oseb. 
 
POZOR! Število tekačev je omejeno  
Lani je Konjiški maraton že drugič zapored prijavnico zaradi zapolnitve vseh 1500 mest predčasno zaprl – 
tokrat še hitreje kot leto poprej, zato je pravočasna prijava še kako pomembna. 
 
Najboljši v državi – večkrat 
Konjiški maraton je zabeležil največji porast tekačev med vsemi slovenskimi tekaškimi prireditvami v letu 
2019. V Facebook glasovanju v organizaciji Facebook strani Slo maraton je pridobil največ glasov občinstva 
in s tem naziv NAJ maraton 2019. Atletska zveza Slovenije jim je v letu 2017 podelila posebno priznanje za 
odlično organizacijo. Trenutno so še vedno edini, ki so priznanje prejeli. 
 
Lani padla dva državna rekorda 
Lansko leto je v cilju završalo, ko sta v cilju državnega prvenstva padla kar dva rekorda. Državna prvaka in 
obenem še neuradna državna rekorderja v cestnih tekih na 10 km sta postala Mitja Krevs s časom 0:31:13 
in Neja Kršinar s časom 0:35:52. Organizacijo državnega prvenstva v cestnih tekih na 10 km je Atletska 
zveza Slovenije Konjiškemu maratonu zaupala tudi letos. 
 
Posebnosti prireditve: Glasbeni, Navijaški in Likovni maraton 
Spremljevalni program tako imenovanega Maratona z dušo je edinstven. Že pred samo prireditvijo poteka 
cel vikend različnih dogodkov, med katerimi je lani izstopal koncert slovenske legende Magnifica. Prav tako 
pred prireditvijo poteka Likovni maraton – natečaj, ki spodbuja otroke, da se umetniško izražajo in obenem 
razmišljajo o športu in zdravem življenju. V sklopu Glasbenega maratona je na Konjiškem maratonu igralo, 
pelo in plesalo več kot 230 glasbenikov in plesalcev, ki so tekače motivirali najmanj na vsakem kilometru 
trase. Nagradili so tudi najbolj ustvarjalne navijače ob trasi, s čimer so ustvarili posebno naelektreno 
vzdušje Navijaškega maratona.  
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