Številka: 671-465/2011 - 24
Datum: 19. 4. 2012
Ljubljanskim srednjim šolam in izvajalcu

Zadeva: Razpis prvenstva srednjih šol Ljubljane v atletskem pokalu
Tekmovanje je razpisano v knjižici Šolska športna tekmovanja za mladino za šolsko leto
2011/12 na strani 14.
Organizirano bo v sredo, 16. maja 2012 s pričetkom ob 9.00 na objektu Šport Ljubljana,
atletski stadion Športnega parka Ljubljana, Milčinskega 2, Ljubljana.
Podroben urnik tekmovanja v posameznih disciplinah bo objavljen na dan tekmovanja, ko bo
znano število prijavljenih tekmovalcev.
Omejitev nastopa!
Posamezni tekmovalec sme nastopiti le v eni disciplini in štafeti.
Podelitev medalj bo takoj po vsaki končani disciplini.
Prijave preko spleta so možne od petka 20. 4. (od 15.00) do ponedeljka 14. 5. 2012(do
24.00).
Prijave so možne samo preko spletnega portala www.timingljubljana.si/aslj/tekme.asp ali
www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/sport/
Kasnejših prijav ne bomo upoštevali zaradi pravočasne izdelave štartne liste.
Pripravil:
Rafael Plut
Strokovni sodelavec II
rafael.plut@ljubljana.si , 08 200 39 07

Marko Lebar
Vodja odseka za programe športa
Marko Kolenc

Sekretar – vodja oddelka

ATLETSKI POKAL
1. IZVAJALEC TEKMOVANJA
Timing Ljubljana, Staničeva 41, Ljubljana, tel.: 234 80 00,
E-pošta: info@timnigljubljana.si
2. ČAS IN KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo dvakrat in sicer septembra 2011 in maja 2012 na atletskem stadionu Zavoda
za šport Ljubljana.
3. PRAVICA NASTOPA
Tekmujejo lahko dijaki in dijakinje srednjih šol, ki izpolnjujejo pogoje propozicij.
4. TEKMOVALNA DOLOČILA
Tekmuje se po pravilih AZS in določilih tega razpisa.
Tekmujejo lahko vsi redno vpisani dijaki in dijakinje, letnik 1992 in mlajši.
Discipline: mladinci
100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4 x 100 m,
skok v višino, skok v daljino, suvanje krogle (5 kg),
mladinke
100 m, 400 m, 1000 m, 4 x 100 m,
skok v višino, skok v daljino, suvanje krogle (3 kg),
Tekmovanje je ekipno in posamično.
Šola lahko prijavi v posamezni disciplini 4 tekmovalce.
Za ekipno uvrstitev se upoštevata dva najboljša rezultata.
Tekmovalec lahko tekmuje v eni disciplini in štafeti.
Začetna višina pri skoku v višino je pri MI 150 cm, pri ME pa 120 cm.
5. PRIZNANJA
Najboljši trije posamezniki prejmejo kolajne, najboljše ekipe pa pokale takoj po končanem
tekmovanju.
6. ZAKLJUČNA DOLOČILA
Prijave bo sprejemal z geslom na spletu Timing Ljubljana.
Na stadionu so lahko le tekmovalci, vodje ekip in gledalci pa morajo ostati na tribunah.
To tekmovanje je tudi izbirno tekmovanje za državno prvenstvo srednjih šol v atletiki.

