Sporočilo za javnost

5 NUJNIH in optimističnih tekaških novičk Konjiškega maratona
5. 6. 2020, Slovenske Konjice – V ekipi Konjiškega maratona je ob sproščanju ukrepov kar završalo
od sreče, saj to kaže, da je bil njihov optimizem, ki so ga kazali z vseslovensko akcijo »Tecite sami,
da bomo septembra tekli skupaj« pravilno naravnan.
Konjiški maraton kot Maraton z dušo vse ponovno vabi, da se prijavijo na 8. različico te prireditve,
ki bo tradicionalno potekala na zadnjo septembrsko nedeljo, tokrat 27. septembra.
Preverite 5 pomembnih novičk ekipe Konjiškega maratona:
1. Na spletni strani Konjiškega maraton le še do petka, 12. junija, potekajo ugodnejše prijave,
kjer posamična prijava stane 27 evrov, po tem datumu pa bo cena poskočila na 30 evrov.
2. Skupinske prijave od 10 tekačev naprej so še dodatno ugodne. »Skupinska prijava stane

24 evrov, po 12. juniju pa bo stala 27 evrov, kar pomeni, da je prihranek tri evre na osebo
do 12. junija in tri evre na osebo, če se tekači prijavijo v skupini namesto kot posameznik,
vsak 11. tekač pa teče celo brezplačno. Letošnji datum maratona se ujema s svetovnim
dnevom turizma, tako da bomo najštevilčnejšo skupinsko prijavo nagradili s slovensko
turistično uspešnico: izletom na Pot med krošnjami Pohorje na Rogli do 50 oseb,« je veselo
dejal predsednik organizacijskega odbora Konjiškega maratona Anton Noner.
3. Vsi, ki se prijavijo do 4. septembra, v darilnem paketu prejmejo tudi tekaško majčko JOMA,
ki bo letos v barvi optimizma: rumeni. »Ocenjujemo, da optimizma v trenutnem stanju

družbi manjka. Zadali smo si cilj, celo poslanstvo, da po najboljših močeh pripomoremo
zreti v prihodnost z veseljem,« še doda Noner.
4. Če na tek niste dobro pripravljeni, se lahko pridružite treningom tekaške skupine Konjiške
atletske šole – KAŠ, saj se ob sredah ob 19.00 na atletskem stadionu OŠ Ob Dravinji v
Slovenskih Konjicah že pridno pripravljajo na Konjiški maraton. Verjamejo namreč, da
bodo tudi z motiviranjem k rednemu gibanju ljudi spodbudili k bolj pozitivnemu pogledu
na svet, predvsem v okviru trenutne situacije.
5. Ob trasi bo tekače tudi letos motiviral nabor raznolikih glasbenikov Glasbenega maratona.
Prijave že potekajo na www.konjiskimaraton.si.
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