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SISAK – TREBARJEVO 2018. GODINE 
12.LIPNJA 2018. GODINE U 19,00 SATI 

 

 

 



U prigodi proslave Dana Sisačko-moslavačke županije , a u spomen na braću Radić, Zajednica športskih 
udruga i saveza Sisačko moslavačke županije organizira 23. MALI MARATON «SISAK – TREBARJEVO 
2018.». 
Dužina staze je 15 kilometara ( asfaltirana ). Postavljene stanice za okrepu na 5. , 8. i 12. kilometru.  
Sudjelovati mogu svi koji se prijave 30 minuta prije starta, dakle zaključno do 18,30 sati, a startnina se ne 
naplaćuje.  
Svi natjecatelji dobivaju majicu  za sudjelovanje, najuspješniji u ukupnom poretku medalju i novčanu 
nagradu, a najuspješniji po kategorijama skromne novčane nagrade. Također je predviđena skromna 
nagrada za najstarijeg i najmlađeg natjecatelja. 
 
Start utrke je ispred zgrade Sisačko moslavačke županije, ulica Stjepana i Antuna Radića 36 u 19,00 sati. 
Trči se ulicom Matije Gupca do Franje Lovrića u pravcu podvožnjaka, zatim ulicom Nikole Šipuša do 
Ferde Hefelea – lijevo, ulicom Ferde Hefelea do skretanja za ulicu Marijana Celjaka, zatim Celjakovom i 
dalje prema Trebarjevu. 
Cilj je ispred doma u Trebarjevu. 
 
Svaki natjecatelj nastupa na vlastitu odgovornost, a  službene osobe ( suci i zdravstveno osoblje ) imaju 
pravo isključiti iz utrke svakog natjecatelja zbog zdravstvenih razloga ili nepoštivanja propozicija. 
Maloljetne osobe moraju biti u pratnji roditelja ili staratelja koji za njih potpisuje suglasnost za nastup. 

 
Osoba za kontakt Ljiljana Gavranović 099 2166472 

 
Provedbeni odbor:Izvršni odbor Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije 

 

NAGRADE :  

ŽENE I MUŠKARCI : 

1. mjesto  

2. mjesto  

3. mjesto  

 I PO KATEGORIJAMA :                                          KATEGORIJE SU : 

1. mjesto                                                      - do 29 godina          - od 50 do 54 godine 

2. mjesto                                                      - od 30 do 39 g.        – od 55 do 59 g. 

3. mjesto                                                      - od 40 do 44 g.        – od 60 godina na više 

                                                                             - od 45 do 49 g. 

ŽENE I MUŠKARCI U UKUPNOM 

PLASMANU:  

1. mjesto – 2.000,00 kuna 

2. mjesto – 1.500,00 kuna 

3. mjesto – 1.000,00 kuna 

     PO KATEGORIJAMA :   

 

1. mjesto – 300,00 kuna 

2. mjesto – 200,00 kuna  

3. mjesto – 100,00 kuna  

Rekord staze (M) - 46000 

Rekord staze ( Ž ) : - 524900 

 

 

                 Glavni tajnik:                                            Predsjednik: 

                 


