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20. ATLETSKI MITING »JERNEJEVO 2021«

Šentjernej, 25. avgust 2021

RAZPIS
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ORGANIZATOR: ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ
KRAJ: Šentjernej, atletski stadion pri osnovni šoli Šentjernej
ZAČETEK TEKMOVANJA: SREDA, 25. 08. 2021, ob 1700 uri
PRIJAVE : Prijave organizator sprejema do ponedeljka 23. 8. 2021 do 12. ure, kasnejših prijav ne
sprejemamo.
- za pionirje, pionirke, mladince, mladinke, člane in članice preko spletne aplikacije AZS
- za tekmovalce iz tujine in atlete, ki ne tekmujejo za registrirane atletske klube Slovenije na
naslov: aksentjernej@gmail.com

MERITVE IN OBDELAVA PODATKOV: PROTIME

ŠTARTNINA: Znaša 10 evrov na štart, za dva štarta 15 evrov. Plačilo štartnine je možno izključno na
TRR kluba: SI56 300000023801023. Plačilo v gotovini ni možno!

NAGRADE : prvi trije v vsaki disciplini in kategoriji prejmejo medalje.

DISCIPLINE:

Pionirji/ke U – 10 (2012 in mlajši): 60 m, vorteks, daljina
Pionirji/ke U – 12 (2011 in 2010): 60 m, vorteks, daljina
Pionirji/ke U - 14 (2009 in 2008): 60 m, 300 m, 600 m, daljina, vorteks
Pionirji/ke U - 16 (2007 in 2006): 60 m, 300 m, 600 m, daljina
Mladinci/ke in člani/ce: 100 m, 300 m, 600 m
URNIK: Dokončen urnik bo objavljen na osnovi prijav pred začetkom tekmovanja na spletni strani
AZS in na klubski spletni strani (https://ak-sentjernej.si/).
Organizator ima pravico odpovedati posamezno disciplino, zaradi premajhnega števila prijav.
SPLOŠNE DOLOČBE:
• DALJINA / CONA za vse (4. skoki)
• Tekmuje se po pravilih WA in AZS.
• Vsi tekmovalci nastopajo na lastno odgovornost, organizator pa ne prevzema odgovornosti za
morebitno nastalo škodo in/ali poškodbe.
Zaradi vseh ukrepov, ki trenutno še vedno veljajo je za udeležbo potrebno upoštevati PCT pogoj
(prebolel, cepljen, negativni hitri test star max 48ur). Odgovorne osebe bodo pred prijavo na
dogodek preverjale PCT pogoj.

