
 
             

 
 

ZAKLJUČNI  MITING  2021 
 

 
Organizator:    ATLETSKI KLUB DOMŢALE 

 

Kraj tekmovanja:   ŠPORTNI PARK DOMŢALE  –  STADION in METALIŠČE 

 

Pričetek tekmovanja:   četrtek, 28. oktobra  2021 ob 16.30 uri 

 

Prijave:    do torka 26. oktobra  2021 do 14.00  preko aplikacija AZS 

 

Informacije:        Tomaž JARC 040 795 795, Katja TEKAVC 041 591 155 

 

Štartnina:    7 EUR/nastop 

 

Kategorije:       Pionirji/ke U12 (2010, 2011) 

        Pionirji/ke U14 (2008, 2009) 

        Pionirji/ke U16 (2006, 2007) 

 

Discipline mitinga:       Pionirji/ke U12  daljina cona, vortex 

   Pionirji/ke U14  daljina cona, vortex 

    Pionirji/ke U16  daljina, višina, vortex 

  

 

Izpolnjevanje pogoja PCT:  

• za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT 

tako v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s 

testom HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v 

enakih presledkih pod nadzorom delodajalca.  

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT:  

• do 15 let: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.  

 

Obveznost uporabe zaščitne maske:  

• v notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh 

zaprtih javnih krajih oziroma prostorih razen med izvajanjem športne vadbe, če je 

zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.  

• na odprtih javnih krajih oz. prostorih: uporaba zaščitne maske ni obvezna, razen če ni 

mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na 

odprtih javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in 

je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav 

tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.  



Gledalci in spremljevalci, ki niso trenerji, ne morejo vstopiti na prireditveni proctor. 

 

 

OKVIRNI   U R N I K : 

 

16.30    Pionirji U12 daljina cona,  Pionirke U12 daljina cona 

  Pionirji U14 vortex,  Pionirke U14 vortex 

  Pionirji U16 višina , Pionirke U16 višina 
 

17.15    Pionirji U14 daljina cona, Pionirke U14 daljina cona  

Pionirji U16 vortex,   Pionirke U16 vortex 

   

18:00  Pionirji U12 vortex,  Pionirke U12 vortex 

  Pionirji U16 daljina  Pionirke U16 daljina 

 
 

 
- Dokončen urnik bo objavljen po zaključku prijav na klubski strani www.ak-domzale.si in spletni 

strani AZS. 

 

 

Splošna pravila: 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. 

V primeru slabega vremena, se tekmovanje prestavi na drug datum. 

Organizator ima pravico odpovedati posamezno disciplino, zaradi premajhnega števila prijav. 

 

 

Atletski  klub  Domţale 

 

http://www.ak-domzale.si/

