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Oba okusa na 
voljo na izbranih 
prodajnih mestih 
Petrol po Sloveniji.

10% od prodaje gre 
v sklad za odkrivanje 
ter razvoj mladih 
potencialov atletike.

CIMET IN 
POMARANČA

NI GREH, 
ČE ME 

POJEŠ!

Poskeniraj QR kodo, BAM hrustljavo ploščico dodaj v spletno košarico in uživaj!  Aja, vpiši še kodo BARS10 in svoje naslednje hrustljave ploščice kupi 10% ceneje!

MALINA IN 
ČOKOLADA

SE MI LAHKO 
UPREŠ?

Legendarni 
Janis Kuros 
prihaja v Kranj
Organizatorjem je v Kranj uspelo 
privabiti najboljše tuje ultramaratonce,  
med njimi tudi legendo ultrateka Grka 
Janisa Kurosa (Bog, ki teče).

Na seznamu prijavljenih so 
tekačice in tekači iz 13 držav; med 
njimi je tudi legenda ultrateka Grk 
Janis Kuros, ki je še vedno lastnik 
večine rekordov v cestnih tekih (12 
ur – 162,543 km; 24 ur – 290,221 
km; 48 ur – 433,095 km; 6 dni – 
1028,37 km; 100 milj – 11 ur, 46 
min, 37s; 1000 km – 5 dni, 20 ur, 
13 min, 40s; 1000 milj – 10 dni, 10 
ur, 30 min, 36s). Kuros je postal 
pomemben, ko je v rekordnem 
času zmagal na Spartatlonu in na 
ultramaratonu od Sydneyja do 
Melbourna leta 1985, v rekordnem 
času pet dni, pet ur, sedem minut 
in šest sekund. Popravil je prejšnji 
rekord Cliffa Younga. Kuros je 
imel del svoje tekaške kariere 
avstralsko državljanstvo in je bil 
leta 2019 sprejet v Dvorano slavnih 
Avstralskega združenja ultra 
tekačev. Kuros o skrivnosti svojega 
uspeha pravi: »Ko se drugi ljudje 
utrudijo, se ustavijo. Jaz ne. Svoje 
telo prevzamem z umom. Povem 
mu, da ni utrujeno, in posluša.« 

Med ostalimi pomembnimi tujimi 
najboljšimi ultramaratonci velja 
izpostaviti Poljakinjo Patrycjo Ber-
eznowsko (svetovno rekorderko v 
teku na 48 ur (maj 2022), lastnico 
ženskega rekorda na Spartatlonu), 
Španca Ivana Penalba Lopeza, 
Finko Nooro Honkala. Na startu 
v Kranju bodo tudi vsi najboljši 

slovenski ultramaratonci in 
ultramaratonke: Nataša Robnik, 
državna rekorderka v teku na 12 ur 
(Kranj 2019), Mirko B. Miklič, Luka 
Videtič (nov državni rekorder v 
teku na 24 ur, april 2022), Domen 
Kozjek (zmagovalec SLO12RUN 
2021) in drugi. Tako kot lani bo tudi 
na tokratni tekmi Dušan Mravlje, ki 
je v času svojega športnega udejst-
vovanja dosegal vrhunske razdalje 
na ultratekmah ter tekel prav v času 
Janisa Kurosa. Omenimo samo 
nekaj rezultatov Dušana Mravljeta: 
1. mesto: Trans America – 4800 
km, Sydney/Melbourne – 1060 
km, evropski pokal v teku na 24 ur, 
Calagari/Sasary – 256 km, zmago-
valec na več kot 60 ultramaratonih 
po svetu, 2. mesto: Atene/Sparta 
245 km (trikrat), Colac, šestdnevna 
dirka Avstralija (štirikrat), Death 
Walley – 220 km, 3. mesto Trans 
Australia (4360 km).

Ultramaratonska tekma vsako 
leto privabi več tujih, predvsem 
najboljših tekačev, štela bo tudi za 

prvenstvo Slovenije v teku na 12 ur 
(prijavljenih je 31 tekmovalcev, od 
tega štiri ženske).

Letošnja tekma prinaša obilo 
novosti tako za gledalce kot tudi 
tekače (dva izjemna povezovalca: 
Marko Roblek in Niko Rakovec; tri-
buna za gledalce v startno-ciljnem 
prostoru; most čez Tavčarjevo ulico 
za lažji prehod pešcev in kolesarjev; 
snemanje prireditve in spreml-
janje tekačev v živo (livestream); 
sejem športne opreme in športne 
prehrane, v soboto, 4. junija, in ne-
deljo, 5. junija; državno prvenstvo 
tekačev iz Bosne in Hercegovine 
v teku na 6 in 12 ur). Na predvečer 
tekme bo potekal tematski pogovo-
rni večer z zvezdami ultramaratona, 
tako s tujimi kot tudi domačimi.

SLO12RUN je prvi cestni 
supermaraton, ki poteka v središču 
mesta, v Sloveniji in širše. Tekma je 
prejela tudi srebrno značko Medn-
arodne ultramaratonske asociacije 
(IAU, International Association of 
Ultrarunners), kar dokazuje, da je 
tekma vrhunsko organizirana in 
mednarodno priznana.

SLO12RUN organizira Atletski 
klub Ultramaraton Slovenija v so-
organizaciji Mestne občine Kranj 
in Zavoda za turizem in kulturo 
Kranj ter s podporo Atletske zveze 
Slovenije. Generalni pokrovitelj 
je Varuh zdravja Vzajemna. 
Vljudno vabimo gledalce, navijače, 
tekaške navdušence, tekače in 
vse privržence športa v Kranj na 
nepozabni tekaški dogodek. Več 
informacij o tekmi: https://slo12.
run. (pk)

RUN4MOTION

Zdrava zabava in Porsche 
Maribor sta zaključila mali 
maraton Run4Motion, ki ga je žal 
zaznamoval dež. A začetek je bil 
obetaven in suh. Na tek po Mari-
boru se je podalo okoli 400 odras-
lih, ki so tekli 21-, 13- in petkilo-
metrsko traso. Otroci, okoli 150 
jih je bilo, so pretekli 250 oziroma 
750 metrov, odvisno od starosti. 
Krajšo traso so tekli tudi kužki s 
svojimi lastniki. »Veseli smo, da 
smo lahko prireditev končno 
ponovno pripravili v živo. Da so 
se ljudje odzvali in pripeljali tudi 
otroke. Lanski virtualni tek je 
bil sicer izjemno uspešen, a nič 
ne more nadomestiti športnega 
duha, ko te po trasi ponese 
množica,« je povedal Boštjan 
Pepevnik, direktor Porscheja 
Maribor. Častni pokrovitelj, župan 
Mestne občine Maribor Alek-
sander Saša Arsenovič, je sprožil 
startno pištolo, dogodek pa so 
kot ambasadorji podprli številni 
športniki, ki so seveda tudi tekli – 
Helena Javornik, najuspešnejša 
slovenska tekačica vseh časov, 
olimpijka Daneja Grandovec, za 

katero je to prvi uradni tek po 
olimpijskih igrah v Riu, mlada in 
obetavna tekačica Špela Gonza, 
zmagovalka teka na 21 km Saša 
Kozelj ter veliko drugih slovenskih 
športnikov. Trasa polmaratona 
Zavarovalnice Sava je prejela 
certifikat AIMS (mednarodne 
zveze za maratone in cestne teke) 
ter Mednarodne atletske zveze, 
s čimer se ne ponaša prav veliko 
slovenskih tekov. Izjemno za-
nimivo je, da je trasa med drugim 
speljana skozi upravno stavbo 
banke Nove KBM. (mt)

Športni duh
tudi v dežju
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Teka se je
udeležil tudi 
predsednik

uprave Nove KBM 
John Denhof 

SLO12RUN

SLO12RUN bo v nedeljo, 
5. junija, od 7. do 19. ure 
v središču Kranja. Gre za 

vrhunsko tekaško prireditev 
(6- in 12-urni tek po središču 
Kranja), ki bo letos že petič.


