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10. Po'i mal'aton 

Jubilejna prireditev uspela v 
::I~ ~~nom ln po njem bNo poskroQeno zuprosUtev uw vseh pogled i h 

Med množico sodobnih kolellO potebe) Izstopall starodobnikI; 
IMmlld 10 na lVOja kolesa zelo ponosni. 

NajmlajiI so se podeli na 3 km dole Poll snac:k maraton. 

Zavzeto sodelovanje najmlajilh na animacijah v otroškem iotoru 

Pričakovanja pred ju
bllejnim, 10. POU marat0-
nom, so vsebovala dobrlno 
mero previdnosti, saj 50 
.., organizatorji odločili za 
spremembo tradicionalne
ga ..,ptembrskega termina 
na junijskega. Zadnji tedni 
pred dogodkom so postre
gli z oblico spremenljivega 
vremena, ki je organizator
Jem povzročal dodatne skr
bi .• Kar bo, pa bo, upamo 
na najbolj§e,. je pred d0-
godkom napovedoval Rene 
Glavnik, eden od >OČetov. 
POU maratona. 

Prav Rene pa je bil udelden 
venem izmed 7.animlvih do
godkov, ki so posredno vezani 
na maraton. Ko je namreč pred 
tednom gostoval v studiu Ra
dill Ptuj ln prek skupnega noč
nega programa (SNOP) pred
stavljal Poli maraIon poslušal· 
cem iz ede Slovenlje, ga je po 
zaključku oddaje, približno ob 
pol dveh poooči, ustavil poli. 
cist .To se mi je zgodilo drugič 
v življenju; prvič me je polidja 
ustavila davnega leta 1962, ko 
sem se iz Maribora vračaj iz 
treninga speedway Torej je bila 
okrogla, 50. obletnica. Nisem 
poskusil niti kapljice alkohola, 
a sem vseeno moral pihati; kOl 
dokaz imam tukaj v žepu in· 
strument za 'pihanje', ki ga niti 
uporabiti nisem znal pravilno,c 

je v svojem slogu pripovedoval 
Rene. c., je bil to slab začetek, 
pa se je na .k:ont'U vse izteklo z 
oceno - odlično! 

Brez zapletov pa vseeno ni 
!Io. za tak!nega bolj odmev
nega je posktbela zapora glav
nega ptujskega mostu čez reko 
Dravo. To je !tevilnim udele
žencem iz edotne Slovenije, 
predvsem tistim iz bolj odda· 
ljenih krajev, Otežilo dostop do 
Mo!kanjcev. Tako so se !e tik 
pred 11. uro proti letal~ vile 
kolone vozil 8 kolesi na stre
hab. V bližini letaliIča pa jih je 
čakal prijazen sprejem: ~tcvil· 
na urejena parkirilča ln Wltre· 
žljivi redarji in policisti, ki so 
jih usmerjali. Pred začetkom je 
bilo poskrbljeno celo za taklne 
ugodnosti, kot je masaža nog, 
prigrizek za najmlajle v obliki 
n.mazov in celo manib popra· 
vila koles. Bolj se je bližala 11. 
ura in star~ večja gneča je bila 
pred startnim položajent Ko 
je točno ob uri dr. Roman Gia· 
ser s strelom iz startne piJtolc 
dal znak za začetek Maxi Poli 
maraIOna (62 km), se je skozi 
startni prostor začela viti ne
pregledna množica kolesarjev, 
ki je pojenja1a !ele po dobrih 
15 minutah. Ko se je prizor 
ponovil !e na startu Mini Poli 
maratona (30 km), je bilo vsem 
jasno, da gtt za izj~mno veliko 
!Ievilo udeležencev, zagotovo 

več kot 5 tisoč. Med njimi SO 
bili !tevilni domačini iz ~Irle
ga plujskega okoliša, ogromno 
pa jih je pri!lo tudi iz drugih 
krajev Slovenije. Tako smo 
.U!a1i gorenjsko, ljubljansko, 
dolenjsko, primorsko, koro!ko 
in le kak!no narečje, precej pa 
je bilo tudi gostov iz sosednje 
Hrva.!ke. ' Poseben pozdrav za 
Varaždinec ln Cakovčant,. je 
Rene Spodbujal goste ter d~ 
dal: tVarno in počasi, U vsakim 
Qvinkom vas čaka policist.. 

Posebej poskrblJ. 
no za najlllajie 

KoJona kolesarjev se je nalO 
raztegnila čez Dornavo, Paci
nje, Podvince, Ptuj, Placar, Ja· 
nežovce, Gomilce, Destrnik, 
Svetince (1lJ so se tisti na kra~i 
progi obrnili proti Levanjcem 
in Spodnjemu Velovleku), Tr
novsko vas, VilOlDarce, Grlin
ce, Gabrnlk, )uriince, Gomilo, 
Sakušak, Polenšak, bmence in 
prek Dornave nazaj do Mo!kanj
cev. Kolesarje so na poti čaJca1e 
tradicionalne okrepčiloe posta
je (na destrni!kem hribu, pred 
VilOmatCi, na Gontili in na Po
lenšaku), veliko pa jih je 7.asc:dlo 
tudi ~lna gosti!ča ob progi 
(Simbolično ali ne: Recesija je 
bila najbolj oblegana ... ). 

Organizatorji so tokrat pose-

po napornem kolesarjenju se prileže umetnliko ustvarjanje .. , 

bej dobro posl1rbcli za najmlaj
le. Ti so najprej kolesarili na 
3 km dolgi prog~ po uspe!no 
opravljeni nalogi p. so bili de· 
ležni posebnega programa in 
anlmadj v otroškem !otoru. z" 
njih pa so bile pripravljene tudi 
številne delavnice slikanja. 

Ko se je večina rekreativcev 
že vrnila na izhodilčni položaj, 
se je začel tisti najbolj družabni 
del - okrepčilo v !otoru in !te. 
vilne Izmenjave mnenj, debate, 
ble ... 'Jaz sem občasno gost 
pri gorenjskih prijatdjib, oni 
pa pridejo v nak kraje ob Poli 
m.aratonu,c je izmenjavo opisal 
Darko, ki p. !e zdaleč ol edini 
taklen primer. Predvsem G~ 
renci in Notranjd Cv obeh regi
jab je kolesarstvo zelo razvilO) 
ob Poli ntaratonu v večjem šte
vilu spoznavajo lepote Haloz in 
Slovenskih Goric. 

Na odru je medtem pod tak
tirlCD Natalije Skrite ln Marjana 
Nahbergerja potekala podeli
tev zabvalnlh priznanj, tazgla
sitev izslOpajočih dosežkov in 
podditev nagrad, dr. Glaser 
pa je sporočil tudi uradno šte
vilo registriranih udeležencev: 
5750. Največja skuploa je tudi 
letos prišla iz Taluma. z"d~ 
voljstvo organizatorjev temelji 
predvsem na zadovoljnih ude
ldencih; ti so in bodo tudi v 
prihodnje njihovo vodilo. 

. .Jože Mohorič 
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