VABILO NA TEKMOVANJE

OTROŠKE ATLETIKE
V sklopu 21. MEDNARODNEGA ATLETSKEGA MITINGA, v Velenju- sredo, 31.8.2016, bo
poskrbljeno tudi za naše najmlajše. V okviru mitinga mladih, bo potekalo tekmovanje
Otroške atletike.
KDAJ in KJE? Tekmovanje se bo pričelo 31. avgusta 2016 ob 16.00 uri na glavnem
stadionu Ob jezeru.
Tekmovanje bo potekalo za otroke od letnika 2007 do letnika 2010.
Ekipo mora sestavljati 6 otrok, mešano po spolu: obvezno tri dekleta in tri fante. Ekipa mora
biti sestavljena mešano tudi glede na starost in sicer trije člani letnik 2007 in 2008, ter trije
člani letnik 2009 in mlajši.
Sprejetih bo devet ekip (tiste, ki bodo najhitreje potrdile ter poslale prijavo). Vsi udeleženci
bodo po končanem tekmovanju dobili lepa priznanja. Spremljevalci, ki pripeljejo ekipe na
tekmovanje bodo pomagali pri sojenju.

PRIJAVE: Prosim vas, da svojo udeležbo ter poimenski seznam ekip potrdite do petka,
28.8.2016 na elektronski naslov: akvelenje@t-2.net. V prijavi mora biti obvezno naveden
ime in priimek otroka ter letnik rojstva.
ŠTARTNINA: 18 € na prijavljeno ekipo, ki se poravna izključno v gotovini v glavni pisarni
kluba ali nakaže na TRR kluba (BIC/SWIFT koda: LJBASI2X, IBAN: SI56-0242-6001-2429-823
Račun odprt pri NLB d.d. Ljubljana, poslovalnica Velenje, Rudarska cesta 3, SI-3320 Velenje).

.
Navdušence vrhunske atletike letos po končanem mitingu mladih, čaka še prava atletska
poslastica. Ogledali si boste lahko tradicionalni EA classic mednarodni atletski miting, kjer
bodo nastopili odlični slovenski in tuji atleti. Tako bo na ta dan na mestnem stadionu v
Velenju pravi športni praznik.
Med samim tekmovanem bomo izvedli tudi žrebanje štartnih številk (štartne številke bomo
dodelili tudi udeležencem Kids athletics) in podelili nekaj bogatih in privlačnih nagrad, ki jih
bodo prispevali naši sponzorji (Plastika Skaza, Očesni center Vidim, Hipermarket Mercator
Velenje, Prva Liga…).

Več informacij o programu Otroške atletike lahko dobite na tej povezavi: http://slovenskaatletika.si/index.php/otroska-atletika/ .
Vse podrobnejše informacije o tekmovanju v Velenju pa dobite pri koordinatorki za Otroško
atletiko, Jerneji Smonkar: 051/663-511 ali jerneja.smonkar@gmail.com

VLJUDNO VABLJENI!
Strokovna delavka AKV
Natalija Bah

