Spoštovani,
Atletska zveza Slovenije tudi letos pripravlja množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim
atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja.
Tudi letos gre za najbolj množičen tek otrok v Sloveniji – Začni mlad, tekmuj pošteno, ki se
mu je lani pridružilo več kot 20.000 otrok iz celotne Slovenije.
Ta poseben športni dogodek bo v Sloveniji potekal v četrtek, 19. septembra 2019. Na ta dan
vabimo vse slovenske osnovne šole (učence prve triade), šole s prilagojenim programom,
vrtce in atletske klube, da v sklopu rednega pouka, odmora, v času popoldanskega varstva ali
v sklopu interesnih dejavnosti organizirajo tek na 100 ali 200 metrov (po lastni izbiri,
prilagojeno starosti otrok).

To sta tudi uradni atletski disciplini, ki sta vedno na programu največjih mednarodnih
(Olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva) in domačih športnih tekmovanj. Tek lahko
poteka v ravni liniji ali krožno. Otroci lahko tečejo posamezno ali v skupini s skupnim startom.
Veseli bomo, če boste na dogodek povabili tudi vse otroke s posebnimi potrebami, da bodo
lahko prav vsi otroci prisostvovali najbolj množičnemu otroškemu tekaškemu dogodku v
Sloveniji.

Izziv osnovnim šolam in vrtcem je torej izvedba teka na 100 ali 200 metrov v četrtek, 19.
septembra 2019. Naprošamo vse, ki želite sodelovati pri izvedbi množičnega teka, da nam na
e-naslov peter.kastelic@atletska-zveza.si pošljete podatke o vaši šoli ali vrtcu, in sicer:
- pred izvedbo: ime šole ali vrtca, mentorja ter predvideno število sodelujočih otrok (do
15. septembra 2019),
- po izvedbi: do 22. septembra 2019 pa vas naprošamo še za dokazilo o izvedbi (nekaj
fotografij in končno število sodelujočih otrok).
Šola ali vrtec, ki bo izvedla omenjeni dogodek, bo pred tekom s strani Atletske zveze Slovenije
prejela priznanje, ki ga bo lahko v spomin na udeležbo na teku podelila vsakemu udeležencu.
Prav tako bodo na tem posebnem dogodku, ki ga bomo tudi medijsko izpostavili, sodelovali
predstavniki Atletske zveze Slovenije, Zavoda za šport RS Planica, vrhunski slovenski športniki
in pomembne slovenske osebnosti. Vse tekoče informacije o dogodku bodo predstavljene tudi
na spletni strani www.slovenska-atletika.si.
Za vse dodatne informacije glede projekta in njegove izvedbe se lahko obrnete na g. Petra
Kastelica na e – naslov: peter.kastelic@atletska-zveza.si, telefon: 01/520 6910.
Vašega sodelovanja bomo zelo veseli.

Z lepimi pozdravi,

Roman Dobnikar
predsednik Atletske zveze Slovenije

