
 
 

5. MARKOVSKI MALI MARATON 
»MARKOTON 2019« 

 

Spoštovani.  
 

5. Markovski mali maraton imenovan »Markoton«, bo tudi letos potekal v sklopu prireditev ob 
občinskem prazniku in sicer na praznično soboto, 27.4.2019 ob 10. uri. Zraven teka na 21km bosta 
organizirana tudi teka na krajši razdalji 5,5km ter 10km, katerih start bo prav tako ob 10. uri. Za tiste, ki se 
čez zimo niso uspeli dovolj pripraviti za tek pa bo organiziran tudi pohod, ki bo trajal cca. eno uro. 

Tek na 10km progi bo štel tudi za Štajersko-Koroški pokal v tekih. To je tekmovanje, ki zajema večino 
dobro organiziranih tekov na Štajerskem in Koroškem (na letošnjem koledarju je 19 tekov). Informacije in 
koledar tekmovanja za leto 2019 najdete na spodnji povezavi: 

http://www.tdsik.si 
Meritve časov bo na vseh progah opravljal PROTIME. Čase bomo merili s čipi, ki ga prejme vsak 

udeleženec skupaj s štartno številko. Več o meritvah lahko najdete na njihovih spletnih straneh: 
http://protime.si 
Takoj po končanem teku (predvidoma okrog 12.30h) bo razglasitev rezultatov in podelitev nagrad 

najboljšim tekačem in tekačicam v kategorijah:  
 Tek na 21km: Pokali za prve tri mesta absolutno in medalje za prve tri mesta »občinski tek« 

Medalje v kategoriji veterani nad 50 let 
 Tek na 10km: Pokali za prve tri mesta absolutno in medalje za prve tri mesta »občinski tek« 

Medalje v kategorijah do 19let, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80+ let 
 Tek na 5,5km: Pokali za prve tri mesta absolutno in medalje za prve tri mesta »občinski tek« 

Medalje v kategoriji veterani nad 50 let 
 

Štart in cilj teka na 21km bosta v Športnem parku Bukovci. Pot nas bo vodila skozi vseh devet vasi 
občine Markovci, tako da bodo tekači dobro spoznali našo pokrajino. 

Štart in cilj teka na 10km bosta na isti lokaciji kot na 21km. Tekači tečejo skupaj skoraj celo polovico 
proge, nato naredijo obrat pri občini Markovci in se po isti poti vrnejo nazaj v Bukovce. 

Štart in cilj teka na 5,5km bo prav tako na isti lokaciji ko 21km. Tekači tečejo skupaj do križišča v Novi 
Vasi, nato pa zavijejo levo v Bukovce, kjer le še sledijo poti v cilj. 

 

Tako kot na dosedanjih izvedbah Markotona tudi letos ŠTARTNINE NI. Ampak samo v PREDPRIJAVAH 
do sobote, 20.4.2019. Za prijave na dan teka bo potrebno plačati štartnino v znesku 10,00 €. 

 
Vse dodatne informacije dobite: 

Gorazd Mlinarič, Tel: 051-604-271, E-pošta:  info@markoton.si ; Splet: www.markoton.si  

 

 


