MEDNARODNI ATLETSKI MITING BLED
2016

RAZPIS - DOPOLNJEN

Športni park Bled, Atletsko društvo Bled,
sobota, 23. april 2016

DATUM TEKMOVANJA: sobota, 23. april 2016, s pričetkom ob 10.00
informacije; 041 / 295 136 (Robert)

PRIJAVE: do četrtka, 21.4 2016 do 22.00 ure preko spletne aplikacije
Atletskega kluba Bled (www.adbled.si)
- ZA KLUBE IZ TUJINE: lahko tudi po e-pošti; info@adbled.si (do
četrtka, 21.4 2016 do 22.00 ure)
URNIK TEKMOVANJA: predviden začetek mitinga je ob 10.00 uri.
Dokončen urnik tekmovanja bo sestavljen na podlagi prijav in bo skupaj s
štartno listo objavljen na spletni strani AZS in Ad Bled.

ŠTARTNINA: 7 EUR za vsak nastop

MERJENJE IN OBDELAVA PODATKOV: meritve tekov bodo
elektronske, izvajalec Timing Mojstrana
Opomba: Rezultati tekov se ne bodo upoštevali kot uradni, ker
meritvena ekipa še nima soglasja Atletske zveze Slovenije!

PRAVILA
- kategorija (U8) v daljino skače z mesta in ima tri poskuse
- kategorije (U10, U12, U14) skačejo s cone odriva in imajo tri poskuse
- vsi udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost

- prireditelj ne odgovarja za morebitno nastalo škodo
- v primeru premalo prijav za posamezno disciplino, ima organizator
pravico disciplino odpovedati
- prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje
- tekmuje se po pravilih IAAF in AZS

KATEGORIJE IN DISCIPLINE ;
- ml. mladinci in mladinke (1999 in 2000): daljina, 100m, 200m,
400m
- pionirji in pionirke U16 (2001 in 2002): daljina, 100m, 300m
- pionirji in pionirke U14 (2003 in 2004): daljina (cona), 60m, 600 m
- pionirji in pionirke U12 ( 2005 in 2006):daljina (cona), 60m
- pionirji in pionirke U10 (2007 in 2008): daljina (cona), 60m
- pionirji in pionirke U8 (2009 in mlajši ): daljina z mesta, 60m
PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja v bližini vhoda na štadion. Tekmovalci se morajo
javiti v prijavnici pred nastopom v svoji disciplini:
 za teke:
20 minut
 za tehnične discipline: 35 minut
Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so
odvisni od števila nastopajočih in so predvidoma sledeči:
 za teke:
10 minut pred pričetkom discipline
 za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline

REZULTATI
Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na posamičnih
disciplinah z ročnimi semaforji po vsakem nastopu tekmovalca.
Dokončni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski in na spletni strani
AdBled in AZS.

PROGLASITVE
Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena
proglasitev in podelitev medalj prvim trem uvrščenim.

UGOVORI IN PRITOŽBE
Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za teke, skoke, mete ali
sodniku v prijavnici. Pritožba se vlaga v tajništvu tekmovanja v skladu z
določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja.

Velik športni pozdrav Ad Bled

