
  

 

 

Ljubljana, 1. avgust 2016 

 

 

Razpis »Drugi mestni tekaški mladinski izziv, Novo mesto 2016« 

 

V okviru 27. mednarodnega mitinga »Novo mesto 2016«, ki bo v ponedeljek, 29. 8. 

2016, bo v sodelovanju z Atletsko zvezo Slovenije drugič zapovrstjo organiziran tudi 
»Mestni tekaški mladinski izziv, Novo mesto 2016«. Pri organizaciji in izvedbi dogodka 
kot soorganizator in izvajalec sodeluje Atletski klub Krka Novo mesto. 

Tekmovanje je namenjeno mladim atletinjam in atletom, ki nastopajo v enotni starostni 
kategoriji mladink in mladincev. Želimo si, da bi tekmovale reprezentance slovenskih 
mest, katerih nosilci so slovenske mestne občine. 

Ekipo sestavljata 1 tekmovalec in 1 tekmovalka v posamezni disciplini. Ekipa mesta je 
sestavljena iz domačih tekmovalcev (mesta in regije, v kateri je mesto). Vsaka ekipa se 
lahko okrepi še z največ dvema tekmovalcema, ki sta člana atletskega kluba zunaj 
njihove regije. 

Veseli bi bili, če bi bil vodja ekipe župan mesta iz posamezne regije ali njegov 
predstavnik, tehnični vodja ekipe pa predsednik kluba, oz. član Upravnega odbora, ki 
zastopa klub iz regije, v skladu s tem pa so o dogodku obveščene tudi občine, v katerih 
deluje vsaj en atletski klub. 

Dogodek bo predvidoma trajal uro in pol, glavni del dogodka se pričenja ob 16h.  

 

Razpis: 

- Kraj: Novo mesto, stadion Portoval; 

- Datum: ponedeljek, 29. 8. 2016 ob 16h; 

- Prijave: do torka, 23. 8. 2016 na e-poštni naslov info@atletska-zveza.si; 

- Kategorija: mladinci, letnik 1997 do 2002; mladinke, letnik 1997 do 2002; 

- Discipline (mladinci in mladinke): 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 
m, 110 m ovire (13.72/0.914/9.14)/100 m ovire (13.00/0.762/8.50), mešana 
štafeta 4x100 m, mešana štafeta 4x400 m;  

- V mešani štafeti 4x100 m in v mešani štafeti 4x400 m je sestava štafete sledeča: 

m, ž, m, ž; 

- Pravica nastopa: en atlet oziroma atletinja na disciplino; 

- Sestava ekip: ekipo sestavlja 8 mladincev in 8 mladink (vključno z rezervo); 

- Omejitve: tekmovalec oz. tekmovalka lahko nastopi v eni disciplini in štafeti. 

Nastop v dveh štafetah ni dovoljen; 

- Točkovanje: točkuje se po sistemu 10 točk, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 točki; 



  

 

 

- Ekipni zmagovalec je ekipa, ki v seštevku moškega in ženskega točkovanja doseže 

največje število točk. V primeru enakega seštevka točk je višje uvrščena tista 

ekipa, ki ima več prvih mest, nato drugih mest itd.; 

- Priznanja: Vse nastopajoče ekipe prejmejo pokale; 

- Tekmovanje poteka po Pravilih za atletska tekmovanja in predpisih Atletske zveze 

Slovenije. 

 

 

Vladimir Kevo                                                                    Gabrijel Ambrožič 

Predsednik strokovnega sveta AZS           Predsednik tehnično-tekmovalne komisije AZS 

 



  

 

 

PRIJAVNI OBRAZEC, 2. »MESTNI TEKAŠKI IZZIV« 

Novo mesto, 29. 8. 2016 

REGIJA/MESTO/KLUB:  
VODJA EKIPE:  
 

DISCIPLINA PRIIMEK IN IME LETNIK 
REZULTAT 
2016 

moški 100 m    
moški 200 m    
moški 400 m    
moški 800 m    
moški 1500 m    
moški 3000 m    
moški 110 m ovire    
moška rezerva   / 
ženske 100 m    
ženske 200 m    
ženske 400 m    
ženske 800 m    
ženske 1500 m    
ženske 3000 m    
ženske 100 m ovire    
ženska rezerva   / 
 

SESTAVA ŠTAFET (štafeta je lahko sestavljena le iz prijavljenih atletov): 

 mešana štafeta 4 x 
100 m 

mešana štafeta 4 x 400 m 

1. predaja (m)   
2. predaja (ž)   
3. predaja (m)   
4. predaja (ž)   
 

Prosimo vas, da izpolnjen obrazec pošljete najkasneje do torka, 23. 8. 
2016, na elektronski naslov info@atletska-zveza.si.  


