Športna zveza Celje
070 430 785

Celje, 18. 05. 2015

Osnovnim šolam področnega centra Celje

Razpis področnega posamičnega atletskega tekmovanja MAP VAP
1. Področno posamično atletsko tekmovanje MAP + VAP bo
V TOREK 26. maja 2015 ob 13.30 uri na stadionu ADK Celje
2. Pravico nastopa imajo učenci in učenke :
MAP letnik 2002, 2003 in 2004
VAP letnik 2000 in 2001
3. Učenci in učenke letnika 2002 do 2004 ne smejo nastopati v starejši kategoriji (izjema
je štafeta 4x100m)
5. Prijava in prijavni obrazci
Vodja pred tekmovanjem odda prijavni obrazec št. 2 z vsemi zahtevanimi
podatki (brez slik) ! Priloga.
6. Ostala pravila so v reviji INFORMATOR 2014/2015 na strani 23/24.
7. Prijava na tekmovanje in rok za oddajo

Rezultate medobčinskih tekmovanj pošljite najkasneje do četrtka 21. maja
2015 po e – pošti na naslov barbara.zeleznik@timingljubljana.si
Oziroma takoj po končanem tekmovanju na vašem področju.

ŠTARTNA LISTA FINALISTOV IN URNIK TEKMOVANJA
BO OBJAVLJEN V PETEK 22. MAJA POPOLDNE !

TEHNIČNA NAVODILA
1. Zbor za posamezne discipline bo na označenih tablah pred vhodom na stadion, nato
sledi skupni odhod tekmovalcev/lk s sodnikom na tekmovališče !
Na osnovi urnika tekmovanja se tekmovalci zberejo določen čas pred začetkom
nastopa. Pedagogi poskrbijo za pravočasen zbor svojih tekmovalcev.
Časi zborov pred nastopom so opredeljeni v spodnji tabeli.
DISCIPLINA
TEKI
ŠTAFETE
TEH. ISCIPLINE

ZBOR PRI TABLI
DISCIPLINE
25 minut
30 minut
30 minut

ODHOD
NA TEKMOVALIŠČE
15 minut
20 minut
20 minut

VSTOP NA TEKMOVALIŠČA JE DOVOLJEN PEDAGOGOM IN PRIJAVLJENIM
TEKMOVALCEM PO URNIKU !
PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA PEDAGOGI PREJEMEJO AKREDITACIJO
2. Vsi tekmovalci v eni disciplini morajo počakati na tekmovališču,da zadnji nastopajoči
konča s tekmovanjem ter v spremstvu sodnika zapustijo tekmovališče.
Ostali učenci/ke, starši …, ki ne tekmujejo se nahajajo na tribuni oz. izven žične ograje
tekmovališča.
3. GARDEROBE : nastopajoči imajo na razpolago moške in ženske garderobe.
Organizator ne odgovarja za osebne vrednostne predmete!
4. OGREVANJE : se izvaja v dvorani in na zunanji strani žične ograje !
Vsi udeleženci morajo upoštevati tehnična navodila !
5. Vse udeležence opozarjamo, da ŠZC ne odgovarja za odtujene predmete, poškodbe
stvari in oseb.

Koordinator PC Celje
Bajec Bojan

