
Atletski miting Ljubljana 2010

RAZPIS ATLETSKEGA MITINGA  

Ljubljana 2010 
5. Memorial Matica Šušteršièa in Patrika Cvetana

v okviru Mednarodne atletske lige za nagrado zavarovalnice Vzajemna 2010

Atletski miting Ljubljana 2010

Nagrade:

Prvi trije v vsaki disciplini večernega dela prejmejo denarne nagrade v višini:

1.)    400 € 2.)    300 € 3.)    200 €

Discipline Mednarodne atletske lige z nagradnim skladom  - prièetek ob 18.00: 

MOŠKI (M): 100 m (Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana),

200 m, 400 m, 800 m, 3000 m,110 m H, daljina (LJ), višina (HJ), 
palica (PV), krogla (SP), kopje (JT) 

ŽENSKE (W): 100 m, 200 m, 1500 m, 100 m H, troskok (TJ), kopje (JT), kladivo (HT)
  

Organizator: ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA

Kraj tekmovanja: Športni park Ljubljana, Milčinskega 2, Ljubljana

Čas tekmovanja: nedelja, 29. 8. 2010  

Discipline z zaèetkom ob 15.00: 

LUČKIN POKAL: 600 m, 1000 m (interno, v večernem programu)

PIONIRJI U12: 60 m, vortex, višina (pomožni teren)

PIONIRKE U12: 60 m, vortex, višina (pomožni teren)

PIONIRJI U14: 60 m, 60 m ovire, višina (pomožni teren), vortex

PIONIRKE U14: 60 m, 60 m ovire, višina (pomožni teren), vortex

PIONIRJI U16: 100 m, 100 m ovire (H), 300 m ovire (H), 2000m, daljina (LJ)

PIONIRKE U16: 100 m, 80 m ovire (H), 300 m ov (H), 2000 m, troskok (TJ)

MLAJŠI MLADINCI U18: 100 m, 110 m ovire (H 9,14 m, 91,4 cm), 300 m ovire (H), daljina (LJ) 

MLAJŠE MLADINKE U18: 100m, 100m ovire (H) W U18, 300 m ovire, troskok (TJ)

MLADINCI U20: kladivo (pomožni teren)

ČLANICE (W): 400m, palica (PV) (Glavna tekma, brez nagrad)

ČLANI (M): 400m ovire (H) (Glavna tekma, brez nagrad)

Pionirji in pionirke lahko nastopijo največ v dveh disciplinah, vključno z disciplinami Lučkinega pokala.



Atletski miting Ljubljana 2010

1. Tekmuje se po pravilih IAAF in AZS. 

2. Nagrade bodo nakazane tekmovalcem ali njihovim managerjem na transakcijski račun najpozneje v 
tridesetih dneh po tekmovanju. 

 Nagrajeni atleti morajo po tekmovanju organizatorju sporočiti naslov prebivališča, banko s številko 
transakcijskega računa, davčno številko in rojstne podatke (EMŠO).

3. Organizator bo po potrebi omejil število tekmovalcev v posameznih disciplinah.

4. Organizator si pridržuje pravico odpovedati posamezno disciplino ali dodati posamezno disciplino.

5. Uradni urnik tekmovanja bo objavljen na spletni strani AD MASS Ljubljana in AZS.

6. Prijave: Prijave sprejemamo do četrtka, 26. 8. 2010 do 12.00, za slovenske klube na www.timingljubljana.
si/atletika/vstop.asp. Prijave do 26. 8. 2010 (12.00) na e-mail: info@admass.si 

7. Štartnina: 6 € (le za mladinski del mitinga, za večerni del štartnine ni). Štartnino poravnate z gotovino v 
klubski pisarni pred začetkom tekmovanja

     
        Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene predmete ter za poškodbe tekmovalcev.

Pravila:    

Ljubljana, maj 2010

Informacije in kontakt:    

Direktor mitinga:

Gabrijel Ambrožič

E-mail: gabrijel.ambrozic@iskra-tela.si

gsm: 041 329 680

Managerja mitinga:

Albert Šoba

E-mail: info@admass.si 

gsm: 040 457 876

Boris Mikuž 

E-mail: boris.mikuz@atletska-zveza.si

gsm: 041 677 859


