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RAZPIS PODROČNEGA MITINGA ZA NAJMLAJŠE  

 
V okviru petnajstega Rudolfovega tedna športa v Novem mestu in Atletske abecede AK Krka, organiziramo miting 
za najmlajše kategorije otrok.  
 

V okviru tekmovanja bomo organizirali tudi tek na 60m  za starše, ki ga predvidevamo ob 18.00 uri.  
 

TERMIN in KRAJ   Sreda, 15.6.2022, s pričetkom ob 17.00 uri – Stadion Portoval Novo mesto 
 
PRIJAVE: Prijave pošljite izključno na priloženem obrazcu do 15.00 ure v nedeljo, 12.6.2022 na e-pošto  
  mitingmladih@gmail.com. Prijave, ki ne bodo izpisane na prijavnem obrazcu, ne bomo upoštevali. 
                             Potrditev prijave boste prejeli s povratno elektronsko pošto. 

Možna je tudi prijava na dan tekmovanja, najkasneje 60 min pred pričetkom prve discipline, 
vendar je v tem primeru štartnina višja. 

 
ŠTARTNINA:     3 € za vsako prijavljeno disciplino ob prijavi do 12.6.2022. 
                            V primeru kasnejše prijave je štartnina  6 € za vsako prijavljeno disciplino. Štartnina se poravna v         
                            gotovini najkasneje ½ ure pred  začetkom tekmovanja, pri vhodu na tekmovališče. 
 
SPLOŠNE DOLOČBE:  Tekmuje se po pravilih IAAF in AZS. 
   Vsi tekmovalci in tekmovalke tekmujejo na lastno odgovornost. 
   Vsi tekmujejo v športnih copatah. Uporaba šprintaric ni dovoljena. 
 
DISCIPLINE: Otroci lahko nastopijo samo v svoji kategoriji,  v največ treh  disciplinah. 

  60m,   

  skok v daljino – cona odriva,  

 met vortex-a,  

 200m za  U6 in U8, 

 300m za U10 in U12  

 600m za U14 

 60m – starši 
 

KATEGORIJE: 

 Najmlajši cicibani in cicibanke letnik 2017 in mlajši    – U6 

 Mlajši cicibani in cicibanke letnik 2015 in 2016         – U8 

 Starejši cicibani in cicibanke letnik 2013 in 2014         – U10 

 Najmlajši pionirji in pionirke letnik 2011 in 2012        – U12 

 Mlajši pionirji in pionirke letnik 2009 in 2010              – U14 
 

MERJENJE: Merjenje tekov se izvede ročno. 
 
URNIK TEKMOVANJA: Urnik tekmovanja bo znan naknadno glede na prijave. Oblikovan bo 

 tako, da bo otrokom omogočeno nastopiti v vseh prijavljenih disciplinah.  
 

OSTALO:        V primeru (napovedi) slabega vremena, bo tekmovanje prestavljeno na drug termin. Informacije o   
                         tem in morebitne druge informacije bodo objavljene na spletni strani www.atletskiklub-nm.si. 
 
 

Športni pozdrav!  
                                       Atletski klub Krka Novo mesto 
                                                                                                                                                             Atletska abeceda 
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