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 27. mednarodni atletski miting  
 "NOVO MESTO 2016" 
 stadion Portoval Novo mesto,  
 ponedeljek, 29. avgust 2016, ob 1700 

 

 
Organizator:      
Atletski klub KRKA Novo mesto       

 
Discipline:     

Moški: 
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, palica, daljina, krogla, disk,  

kopje-memorialna disciplina prof. Marjana Špilarja, 60 m (U16), 600 m (U16) 

 
Ženske: 

100 m, 200 m, 400 m, 800 m, višina, palica, daljina, disk, 60 m (U16), 600 m (U16) 
 

Nagrade:   Najboljši trije v posamezni disciplini prejmejo medalje. Najboljši trije v memorialni disciplini prejmejo 

še pokale. 
 

Najboljših pet rezultatov po točkovnih tablicah AZS iz leta 2014 v tekaških disciplinah (M+Ž) in najboljših pet v 
tehničnih disciplinah (M+Ž) bo denarno nagrajenih.  

Najboljši trije v memorialni disciplini prejmejo še posebne denarne nagrade. 

 

  Bruto nagrada neto nagrada Kopje – moški bruto nagrada neto nagrada 

1. rezultat 500 eur 375 eur 1. rezultat 300 eur 225 eur 

2. rezultat 400 eur 300 eur 2. rezultat 200 eur 150 eur 

3. rezultat 300 eur 225 eur 3. rezultat 100 eur  75 eur 

4. rezultat 200 eur 150 eur 

5. rezultat 100 eur  75 eur 

Vsak tekmovalec lahko prejme samo eno nagrado (razen memorialne discipline met kopja), tekmuje pa lahko v več 
disciplinah.   

Pogoj za izplačilo denarne nagrade rezidentom je predložitev osebnih podatkov potrebnih za obračun davčnega 
odtegljaja in prisotnost na podelitvi. Nakazilo bo v tem primeru izvršeno v roku 8 dni. 
Pogoj za izplačilo nagrade nerezidentom je prisotnost na podelitvi nagrad, predhodna predložitev osebnega 
dokumenta in izpolnitev vloge za vpis v davčni register.  
Če zgornji pogoji niso izpolnjeni, organizator ni dolžan izplačati nagrade. 
 

Meritve in obdelava podatkov:   Timing Ljubljana  (www.timingljubljana.si). 
 

Prijave: (www.azs.si) ali (tujci) po faxu ali e-pošti info@atletskimiting-nm.si najkasneje do petka, 26. avgusta 
2016, do 12. ure. Ob prijavi nastopajočih je potrebno navesti (poleg priimka, imena, letnice rojstva, kluba oz. 

države) tudi najboljši rezultat v letu 2016.  
 

Štartnina: 6 evrov na štart se plača v gotovini ob prevzemu štartnih številk. 

 
Ostala določila: 

Urnik tekmovanja in morebitne druge dodatne informacije bodo na voljo na spletni strani prireditve: 
www.atletskimiting-nm.si 

Tekmuje se po pravilih IAAF in AZS. 

Organizator ima pravico zavrniti posamezne tekmovalce ali odpovedati katero od disciplin.  
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe. Dežurna zdravniška služba bo zagotovljena. Vsi tekmovalci in 

tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost. 
Vsi tekmovalci se morajo prijaviti najmanj eno uro pred tekmovanjem v prijavnici. 

 
Novo mesto, 1. avgust 2016         Organizacijski odbor 
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