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RAZPIS
EKIPNEGA PODROČNEGA ATLETSKEGA TEKMOVANJA
za srednje šole
DATUM TEKMOVANJA: torek 24.9.2013 ob 10.30
KRAJ TEMOVANJA: Športni park Tabor - atletski stadion
PRIJAVE: so možne do četrtka 19.09.2013, samo in izključno preko spletne
aplikacije Ministrstva za šolstvo in šport. Dodatne prijave in menjave niso
možne!!!!
DISCIPLINE:
-dijaki nastopajo v naslednjih disciplinah: 100M, 400M, 1000M, 2000M, štafeta
4X100M, daljina, višina in krogla (5kg).
-dijakinje nastopajo v naslednjih disciplinah: 100M, 400M, 1000M, štafeta
4X100M, daljina, višina in krogla (3kg).
URNIK TEKMOVANJA: bo izvajalec pripravil na podlagi prijav.
KOTIZACIJA: 23 EUR z DDV na posamezno ekipo je potrebno poravnati
najkasneje do 20.9.2013. Obvezno kotizacijo poravnate na naslov: ŠRD
Zvezdica, Preradovičeva 22, 2000 Maribor; TRR: 0417 3000 0753 981 za
atletsko ekipno tekmovanje. Račun za kotizacijo prejmete po plačilu.
OSTALA DOLOČILA: na tekmovanju lahko nastopajo samo redno vpisani dijaki
in dijakinje, rojeni v letu 1994 in mlajši. Na tekmovanju smejo dijaki in dijakinje
nastopiti v eni (1) disciplini in štafeti. V skoku v daljino in suvanju krogle imajo
dijaki in dijakinje po štiri (4) poskuse. V skoku v daljino se skače iz »cone
odriva«, prostora dolžine 80 cm.
Rezultati bodo po končanem tekmovanju objavljeni na spletni strani ŠD Corrida
(www.sabinaveit.com) in AD Štajerska (www.ad-stajerska.si).
Prijavljene šole s prijavo potrjujejo, da so seznanjene s skupnimi pravili Šolskih
športnih tekmovanj in prireditev za šolsko leto 2013_14 (Informator I 2013_14).
Vsi nastopajo na lastno odgovornost! Organizator in izvajalec ne odgovarjata za
opremo nastopajočih! Vse informacije dobite na telefonski številki odgovorne
osebe tekmovanja – Robertu Rudeliču (041/449-744).
Nasvidenje na tekmovanju!
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