
 

 

V A B I L O 
Moto klub »VETERANI« Murska Sobota, organizira 

XXIV. MEDNARODNI RALLY VETERANOV »PREKMURJE 2015« 
ki bo v soboto 6. junija 2015, z startom na sedežu kluba  v Murski Soboti  

(podjetje Murska-Transport poleg nakupovalnega centra BTC) 

Program prireditve:  
- od 7.00 do 9.45 ure; zbiranje udeležencev, prijave, verifikacija in zajtrk  
- ob 9.30 uri; nagovor župana mestne občine Murska Sobota. 
 

Kratek sprehod po progi XXIV. mednarodnega rallyja veteranov »Prekmurje 2015«, ki šteje 

tudi za prvenstvo Zveze SVS: 
 

 1.) Murska Sobota sedež kluba  štart  – BTC Murska Sobota 

  ob 10.01 uri; je štart prvega udeleženca, s fotografiranjem, in prva  

tekmovalna točka.  
 

 2.) BTC Murska Sobota - Moravske Toplice – Suhi vrh –  Sebeborci gostišče Marič 

          (kosilo)  

Proga poteka po goričkem delu Prekmurja. Med vožnjo boste uživali v prelepih žitnih poljih,  

objetih z gozdovi in travniki.  
 

 3.) Sebeborci – Mačkovci – Grad (malica) 

V vasi Grad stoji izjemen grad, ki ima kar 365 sob in je posebnost v slovenskem prostoru.  

Na bližnjem športnem centru se bomo okrepčali z malico, se pomerili v  klubskih igrah   

(tehtanje šunke)  in nato nadaljevali pot nazaj proti Murski Soboti.  
 

4.) Grad – Kruplivnik – Beznovci - Polana – Murska Sobota restavracija Zvezda (večerja)  

Prihod zadnjega tekmovalca v Mursko Soboto ob 17.00 uri. Sledi večerja, podelitev šunke   

razglasitev rezultatov in podelitev pokalov trem najboljšim v posameznih kategorijah.  
   

Bolj podroben opis trase in krajev skozi katere nas bo vodila pot, pa boste našli v  

tekmovalnem biltenu, ki ga boste prejeli ob prijavi! Dolžina trase je cca. 70  km. Dodatne  

informacije o srečanju dobite na spletni strani kluba www.motoklub-veterani.si 
 

Srečanje poteka po tekmovalnem pravilniku zveze SVS. Kotizacija za voznike znaša 35 EUR  

za sovoznike 25 EUR. Vsi vozniki prejmejo spominsko štartno tablico, bone za prehrano,  

darilo za udeležbo! Sovozniki prejmejo bone za prehrano.  
 

Vožnja je na lastno odgovornost, vsa sodelujoča vozila morajo biti registrirana ali imeti  

veljavno preizkušnjo, vozniki pa veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo svojega vozila! 
 

M. Sobota, 19. 5. 2015         VLJUDNO VABLJENI! 
Pripravil: Drago Kočar,  l.r.; tajnik                 Predsednik: Jožef Bobovec ml.,  l.r. 

Moto klub »VETERANI« Murska Sobota 

Obrtna ulica 28 

9000 Murska Sobota  

------------------------------------------------------------------- 

Tel. in fax.: 02 / 526 15 90 – sedež kluba 

www.motoklub-veterani.si 

e-mail:mkveterani.ms@siol.net 

 

http://www.motoklub-veterani.si/

