
                                               
 
 
                                                                                                        

Športni klub E.M.I., Studenice 46, 2319 Poljčane 
Mat. št. 4112067000, dav. št. 55220215 

 
 

Spoštovani, 

 

Vabimo vas na udeležbo in sodelovanje na dobrodelnem športnem dogodku OKROG 
SLOVENIJE 2022 – ANŽETOVI TRIATLONI, ki bo potekal v Rušah in sicer v petek, 8. aprila 
2022 in še nato v soboto 9. aprila 2022.  

Petkov dogodek, ki je tudi uvodni, je še posebej pomemben, saj v njemu sodelujejo 
učenci/učenke OŠ Janka Glazerja Ruše in OŠ Selnica ob Dravi ter dijaki/dijakinje 
Gimnazije in srednje šole za kemijo in farmacijo Ruše.  
Učenci/učenke ter dijaki/dijakinje sodelujejo tako športno kot tudi v popoldanskem 
programu prireditve. 

 

Vsa zbrana sredstva (prostovoljna prijavnina, prispevki in donacije palačinke) se v 
celoti namenjajo za pomoč otrokom z rakom in otrokom z drugimi težkimi oblikami 
bolezni. 

Več o projektu: www.okrogslovenije.si 
 

PROGRAM – petek, 8. april 2022 

                 7.59:  uvodni skok v bazen (Bogomir in otroci) 
   8.00 –   9.30:  plavanje (Bogomir in otroci) 
  9.45 – 15.45:  kolesarjenje (Bogomir in ekipa plus delno otroci) 

 

Popoldanska organizirana športna prireditev 

  15.00: zbiranje na igriščih Športni park Ruše 

16.00 – 20.00: dobrodelni tek (krožna tekaška proga 600 m) 
                           *Vsak teče ali hodi poljubno – poljubno število krogov in po svojih zmožnostih. 

                           program z glasbo 
                           nastop učencev/učenk 
                           dobrodelne palačinke 
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V obeh dneh bo športnik Bogomir Dolenc opravil dolgi triatlon oz. ironman trialton 
(3.800 m plavanja, 180 km kolesarjenja, 42,2 km teka). 

 

Vabljeni in pridružite se rekreaciji, gibanju in športu za dober namen. 

 

 

Bogomir Dolenc 
Predsednik društva Športni klub E.M.I.                                   

gsm: 040/587-578 
e-mail: info@sk-emi.si 

PROGRAM -  sobota, 9. april 2022 

Celodnevna organizirana prireditev – skupaj z Pomladnim dnevom športa Ruše 

   8.00 –   9.30:  plavanje 
  9.45 – 15.45:  kolesarjenje 
16.00 – 20.00: tek 

* Vsak  se pridruži poljubno športu ali večim in opravi aktivnost po svoji zmožnostih. 

 
Program celodnevne prireditve  

- Športni program: potapljanje, disk golf, kegljanje, košarka, mala šola skejtanja,… 
in dobrodelni triatlon 

- Spremljevalni program: otroška animacija, ustvarjalne delavnice, brata Malek, 
otroški športni kotiček, dobrodelne palačinke,… 


