ODPRTO PRVENSTVO GORENJSKE
»RADOVLJICA 2016«

ATLETSKI PARK O.Š. A.T. LINHARTA
RADOVLJICA, sobota, 20.8.2016 ob 10. uri

Kategorije: U10, U12, U14, U16, ml. mladinci/ke, st.
mladinci/ke, člani
Kategorije in discipline:
A

U10 - pionirji (letnik 2007 in 2008)
150 m, daljina – cona,

B

U10 -pionirke (letnik 2007 in 2008)
150 m, daljina – cona,

C

U12 - pionirji (letnik 2005 do 2007)
60m, 200 m, daljina – cona, vortex

D

U12 -pionirke (letnik 2005 do 2007)
60m, 200 m, daljina – cona, vortex

E

U14 -pionirji (letnik 2003 in 2004)
60m, daljina – cona, višina, vortex

F

U14 - pionirke (letnik 2003 in 2004)
60m, 600 m, daljina – cona, višina, vortex

G

U16 - pionirji (letnik 2001 in 2002)
100m, 300m, daljina, disk (1 kg)

H

U16 - pionirke (letnik 2001 in 2002)
100m, 300 m, daljina, kopje (400 g), disk (1kg)

I

Ml. mladinci (letnik 1999 in 2000)
200 m, daljina, višina

J

Ml. mladinke (letnik 1999 in 2000)
200 m, daljina,

K

St. mladinci (letnik 1997 in 1998)
100m, daljina

L

St. mladinke (letnik 1997 in 1998)
100 m,

K

Člani (letnik 1996 in starejši)
100 m,

Nagrade: Vsi nastopajoči prejmejo spominsko majico.Najboljši trije v
posamezni kategoriji prejmejo pokale. Pokali bodo podeljeni le v primeru,
ko bo v posamezni kategoriji nastopalo 3 ali več tekmovalcev.

Prijave: Prijave bodo možne preko spletne aplikacije:
http://azsis.imagine.si/tekmovanja, do četrtka 18. avgusta do 12. ure
Za klube iz tujine po e-mailu:info@atletski-klub-radovljica.si
do četrtka 18.8 do 12. ure.

Zaključek prijav je četrtek, 18.8 ob 12.uri. Opozarjamo, da zaradi
nemotenega poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo sprejemali!
Startnina:6 € na disciplino, 10 € za dve disciplini. Vsak tekmovalec/ka
lahko tekmuje v dveh disciplinah.
Plačilo na TRR: SI56 2900 0005 5607 047.
Meritve in obdelava podatkov: Timing Ljubljana in Zbor atletskih sodnikov
Radovljica.

Ostala določila:
Tekmuje se po pravilih IAAF in pravilih AZS.
V primeru, da bo v kategoriji od U12 do U14 v skoku v daljino nastopilo
več kot 12 tekmovalcev, imajo na voljo 4skoke.
Dokončni urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev. Štartna
lista in urnik bo objavljen na spletni strani atletske zveze Slovenije
Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in
morebitno nastalo škodo.
Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost.
Organizator si pridružuje pravico do odpovedi posameznih disciplin v
primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev- minimalno (3) trije v
posamezni kategoriji. Lahko pa nastopa v kategoriji višje.

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in
morebitno nastalo škodo.
Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost.

Informacije: Zvone Prezelj, 041/ 678 161
info@atletski-klub-radovljica.si

Vsem nastopajočim želimo obilo dobrih rezultatov in prijetnega počutja!

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA

