10.000 tekačev, 12.000 pretečenih km, 212 dogodkov

Slovenska bakla na poti od Raven na Koroškem do Tokia
Krajši opis projekta: Projekt, katerega glavni organizator je Olimpijski komite Slovenije – Zveza
športnih zvez, se bo začel 3. maja in bo potekal do 23. julija, ko se bodo v Tokiu na Japonskem pričele
32. Poletne olimpijske igre. V 81 dneh bo slovenska bakla, ki jo bodo izdelali v jeklarni na Ravnah na
Koroškem, zaobšla vse slovenske občine. Potovanje slovenske bo startalo iz Raven na Koroškem, kjer
bo predana v roke olimpijski reprezentanci Slovenije in s katero bo poletela na Poletne olimpijske igre
Tokio 2020.
V tem času se bo odvilo približno 212 dogodkov – obisk bakle v vsaki občini, od tega bo približno 16
večjih dogodkov (otvoritveni na Ravnah + 1 v vsaki regiji).
Glavni namen projekta je širiti vrednote olimpizma, solidarnosti, upanja in jeklene volje, ki jo v teh
težkih časih ljudje še kako potrebujemo. Skozi projekt bo olimpijski duh tako zaobšel vsak kotiček
naše dežele ter pokazal, kako sta rekreativni in vrhunski šport med seboj tesno povezana.
Namen dogodkov: Povezovanje občin s športom in utrjevanje vezi med lokalnimi športnimi klubi,
zvezami ter OKS–ZŠZ, vključevanje mladih in rekreativnih športnikov z vrhunskim športom, širjenje
olimpijskih vrednot, izražanje podpore slovenskim olimpijcem na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, ki
bodo 23.7.–8. 8. 2021 ter vsesplošna promocija zdravega in aktivnega življenjskega sloga.
K sodelovanju v projektu Slovenska bakla na poti v Tokio je pristopila tudi Občina Gornja Radgona.
Skozi občino Gornja Radgona bo bakla potovala v sredo 23. junija, med 12.00 in 14.30 uro. Baklo, ki
jo bodo k nam pospremili znani slovenski olimpijoniki, bodo ob županu ponesli tudi naši otroci, mladi,
starejši, sedanji in nekdanji športniki naše občine in drugi ljubitelji športa. Pri izvedbi dogodka se
bodo upoštevali vsi veljavni ukrepi NIJZ.
PREDVIDEN ČAS
sreda 23. 6. 2021, 12.00-14.30

VSEBINA

ob 12.00

Prihod bakle na šolsko igrišče pri Osnovni šoli dr.
Antona Trstenjaka Negova,
sprejem bakle, kratek pozdrav ravnateljice Osnovne
šole dr. Antona Trstenjaka Negova Slavice Trstenjak,
krožni tek otrok z baklo okoli šolskega igrišča, odhod
bakle proti Gornji Radgoni.

med 12.30 in 13.00

Slovenska bakla skozi občino Gornja Radgona

Prihod bakle k Osnovni šoli Gornja Radgona (dogajanje
bo potekalo na šolskem igrišču za osnovno šolo);
sprejem bakle, kratek pozdrav ravnatelja Osnovne šole
Gornja Radgona Dejana Kokola,
krožni tek učencev prve triade okoli šolskega igrišča,
odhod bakle k Turistično športnemu centru Trate
(učenci, športna pedagoga, predstavnika Olimpijskega
komiteja Slovenije).
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med 13.00-13.15

Prihod bakle na TŠC Trate,
sprejem bakle (namesto župana, Anton Rožman, član
občinskega sveta in predsednik Športne zveze; učenci OŠ
Gornja Radgona, zdajšnji in bivši športniki občine, športna
društva, …),
tek z baklo krožno po stari speedway stezi (na vsake 150
do 170 m predaja bakle, skupine do 5 tekačev);
Vzporedno spremljevalno dogajanje – predstavitve
osnovne šole, športnih klubov in društev občine Gornja
Radgona:
• Osnovna šola Gornja Radgona: odbojka na mivki,
ritmika, nogomet, ples (Just Dance), košarka, balinčki,
kolebnice;
• Rokometni klub Arcont (mlajši in starejši člani,
predstavitev kluba Niko Klun, trener);
• Športno nogometni klub Radgona (mlajši in starejši
člani, predstavitev kluba Peter Vreča, član
• Shotokan karate-DO klub Gornja Radgona
(predstavitev
kluba Anton Rožman, predsednik);
• Planinsko društvo Gornja Radgona (mlajši in starejši
člani, predstavitev društva Tonček Mlinarič, predsednik)
Poligoni in stojnice OKS-a.

ob 14.30

Odhod olimpijske bakle naprej v Radence
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