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RAZPIS 19. ATLETSKEGA MITINGA »JERNEJEVO 2019« 

in MEMORIAL POLDETA BUČARJA 

 
KRAJ: Šentjernej, atletski stadion pri osnovni šoli Šentjernej 

 

TERMIN: SREDA, 21.08.2019, ob 16 uri 

 

DISCIPLINE: 

 

Pionirji/ke  U – 10 (20010 in mlajši) : 60 m, daljina, vortex 

Pionirji/ke  U – 12 (2009 in 2008) : 60 m, daljina, vortex 

Pionirji/ke  U - 14 (2007 in 2006) : 60 m, 300 m, 600 m, daljina, višina, vortex 

Pionirji/ke  U - 16 (2005 in 2004) : 60 m, 300 m, 600 m , daljina, višina, 

                                                krogla -    4 kg (PI), 3kg (PE)  

Mladinke (2000 - 2003): 100 m, 300m, 800 m, daljina, višina,  

Mladinci  (2000 - 2003): 100 m, 300 m, 800 m, višina, krogla (5 kg) 

 

Člani (99 in st.) :  300m, 1500 m, daljina 

Članice (99 in st.) : 300 m, 800 m, daljina 

 

Veterani A (1974 do 83),     Veterani B(1964 do 73),   Veterani C (1963 in starejši )    vsi 3000m 

Veteranke A (1974 do 83), Veteranke B(1964 do 73), Veteranke C (1963 in starejše)  vse 1500m 

 

URNIK:   bo objavljen na osnovi prijav pred začetkom na dan tekmovanja 

                  – na spletni strani AZS , na spletni strani AK Šentjernej 

 

PRIJAVE : do 19. 8. 2019 do 9. ure - za pionirje, pionirke, mladince, mladinke, člane in članice                                

                                                                 preko spletne aplikacije AZS             in 

 

-za veterane, veteranke in za tekmovalce iz tujine in atlete, ki ne tekmujejo za registrirane 

atletske klube Slovenije po telefonu do 19.8.2019 do 8. ure 031 405 222 (Anton  Bučar)  ali  

                                po  elektronski pošti na naslov : anton.bucar@guest.arnes.si (Anton Bučar)   

                                                                                      AKSENTJERNEJ@GMAIL.COM             

ŠTARTNINA: 7 evrov na start v gotovini, za več kot 10 štartov 6 evrov (nakazilo na trr.), na dan 

tekmovanja 10 evrov. Startnina za rekreativce je 6 evrov. 

                          

NAGRADE : prvi trije v vsaki disciplini in kategoriji prejmejo medalje, za najboljši rezultat   

                    v pionirski, mladinski in članski konkurenci mitinga prejmejo pokal, če dosežejo več kot 

1200 točk po šolskih tablicah (pionirji) in več kot 750 točk po madžarskih tablicah (mladinci, člani) 

Memorialna disciplina je 1500 m moški. Tekmovalec z najboljšim rezultatom dobi tudi pokal. 

                    . 

MERJENJE IN OBDELAVA PODATKOV: PROTIME 

 

SPLOŠNE DOLOČBE: - Tekmuje se po pravilih IAAF in AZS (daljina – cona za vse pionirje,                      

                                                   tekmovalci imajo po 4 skoke )    

 - Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost. 
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