
 

 

Atletski miting za pokal župana občine Trebnje 

 
 
V okviru prireditve Slovo poletju Občina Trebnje, Krajevna skupnost Trebnje in Atletski klub Krka Novo 
mesto organizirajo 2. atletski miting v Trebnjem, in sicer Atletski miting za pokal župana Občine Trebnje. 
Tekmovanje je namenjeno najmlajšim kategorijam otrok in rekreativcem, ki se želijo preizkusiti v 
prirejenem atletskem troboju.  
 
TERMIN in KRAJ:   Petek, 25. 8. 2017, s pričetkom ob 16:00 – Športni park Trebnje. 
 
PRIJAVE: Prijave pošljite izključno na priloženem obrazcu v excel obliki do 15.00 ure v sredo, 23. 8. 

2017 na e-pošto: mitja.atletika@gmail.com. Prijav, ki ne bodo izpisane in odposlane na 
prijavnem obrazcu, ne bomo upoštevali.  
Možna je tudi prijava na dan tekmovanja, najkasneje 60 min pred pričetkom prve discipline, 
vendar je v tem primeru štartnina višja. 

 
ŠTARTNINA: 3 € za vsako prijavljeno disciplino ob prijavi do 23. 8. 2017, za rekreativni troboj 6 €. Za 

prijavo kasneje je štartnina 6 € za vsako prijavljeno disciplino in za rekreativni troboj 12 €. 
Štartnino klubi in šole za vse prijavljene tekmovalce poravnajo na podlagi izstavljenega 
računa po tekmovanju, možno pa je plačilo tudi v gotovini najkasneje 30 min pred začetkom 
tekmovanja. 

 
SPLOŠNE DOLOČBE:   

Tekmuje se po pravilih mednarodne atletske zveze - IAAF in Atletske zveze Slovenije - AZS. 
Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost.  
Organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo, ter poškodbe udeležencev. 
Tekmovalci (razen rekreativcev) lahko nastopijo v največ dveh disciplinah ter samo v svoji 
starostni kategoriji. 

 
PROGLASITVE: 

Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev 
medalj prvo trem uvrščenim v posamezni kategoriji. 

 Ob koncu tekmovanja bo tekmovalec, ki bo dosegel najboljši posamični rezultat na 
tekmovanju (v skladu z atletskimi tablicami mednarodne atletske zveze IAAF 
(https://www.iaaf.org/news/iaaf-news/scoring-tables-2017) in z upoštevanim starostnim 
faktorjem  (http://www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmatnf14.html), prejel prehodni 
pokal župana Občine Trebnje. 

 
MERJENJE: Merjenje časa v tekih se izvede ročno. Vsi tekmovalci pri metih in skokih imajo po tri 

poizkuse. 
 
URNIK:  Uradni urnik tekmovanja bo pripravljen glede na število prispelih prijav.  
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PREDVIDENE DISCIPLINE IN KATEGORIJE:   

 Pionirji in pionirke U8 (rojeni leta 2010 in mlajši): 60m, daljina (cona), vortex 

 Pionirji in pionirke U10 (rojeni leta 2008 in 2009): 60m, daljina (cona), vortex 

 Pionirji in pionirke U12 (rojeni leta 2006 in 2007): 60m, 600m, daljina (cona), vortex 

 Pionirke U14 (rojene leta 2004 in 2005): 60m, 600m, daljina (cona), krogla 2 kg 

 Pionirji U14 (rojeni leta 2004 in 2005): 60m, 600m, daljina (cona), krogla 3 kg 

 Pionirke U16 (rojene leta 2002 in 2003): 60m, 1000m, daljina (cona), krogla 3 kg 

 Pionirji U16 (rojeni leta 2002 in 2003): 60m, 1000m, daljina (cona), krogla 4 kg 

 Mlajši mladinci in mladinke U18 (rojeni leta 2000 in 2001): 60m 

 Rekreativke (rojene leta 2001 in starejše): Troboj - krogla 3 kg, troskok z mesta, 60 m 

 Rekreativci (rojeni leta 2001 in starejši): Troboj - krogla 6 kg, troskok z mesta, 60 m 
 
RAZPIS:  Prijavni obrazec, tehnična navodila, okvirni urnik in dodatna obvestila so objavljena tudi na 
spletni strani AK Krka: 
http://www.atletskiklub-nm.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=78 

 
Lepo vabljeni v Trebnje! 
  
 
 
Trebnje, junij 2017     Občina Trebnje, KS Trebnje in AK Krka Novo mesto 
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