
 

 

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

XXV. MEDNARODNI RALLY VETERANOV »PREKMURJE 2016« 
ki bo v soboto 4. junija 2016, s 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 10:01 start prvega tekmovalca 
 

Kratek sprehod po progi XXV. Mednarodnega rallyja veteranov »Prekmurje 2016«: 
 

 1.) Murska Sobota – Markišavci  – Center varne vožnje Murska Sobota 
  Ob 10.01 uri je start prvega udeleženca, s fotografiranjem, in prva tekmovalna točka.  

Prvi del vožnje bo potekal do kraja Markišavci, kjer bo leteča točnostna kontrolna točka.  
 

 2.) Center varne vožnje Murska Sobota – Beltinci Zvezda  
V  Centru varne vožnje Murska Sobota boste opravili vožnjo na poligonu in druge   

tekmovalne točke. Sledila bo druga točnostna vožnja in kosilo v Gostilni Zvezda v Beltincih. 
 

 3.) Sledi turistična vožnja v smeri:  Beltinci – Turnišče – Črenšovci – Razkrižje – Cven – Veržej –    
                  Dokležovje –  Murska Sobota 

Tretji del trase bo organiziran kot turistična vožnja in bo namenjen spoznavanju prekmurske ravnice,   

z vmesnimi postanki boste do cilja prišli v Murski Soboti v restavraciji Zvezda, kjer bo tudi večerja in   

razglasitev  rezultatov za prvenstvo Zveze SVS. 
 

Bolj podroben opis trase in krajev skozi katerih nas bo vodila pot, boste našli v tekmovalnem biltenu, ki 

ga boste prejeli ob prijavi. Dolžina trase je cca. 77 km. 
 

Cena: voznik 35,00 EUR, sovoznik 25,00  EUR  

 

(zajtrk, kosilo, malica1, malica2 in večerja, voznik dodatno prejme plaketo ob jubilejnem 

rally-u in spominsko zahvalo s fotografijo vozila) 
 

V kolikor je mogoče vas prosimo, da uporabite prijavnico za rally na spletni strani kluba  

www.motoklub-veterani.si in nam tako poenostavite verifikacijo na dan prireditve. 
 

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

vozniki pa veljavno vozniško dovoljenje za kategorijo svojega vozila. 

 

 
 


