Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-12 Fax: +386 (01) 520-69-16
e-mail: info@atletska-zveza.si

Z A P I S N I K
6. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 30. novembra
2009 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Matija Molnar, Zdravko Peternelj
Odsoten: Andrej Udovč (opravičeno)
Dnevni red:
Pregled zapisnika 5. seje
2.
Poročilo koledarske borze 2010
3.
Pravila Koledarske borze 2011
4.
Analiza tekmovalne sezone z vidika meritve časov in obdelave podatkov ter izhodišča za
leto 2010
5.
Posvet delegatov AZS in ostala izobraževanja v letu 2010
6.
Lista rekordov mlajših članov in članic
1.

7.

Organizacija tekmovanj z vidika odgovornosti

8.

Razno

AD 1.
Na zapisnik 5. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Zapisnik 5. seje se potrdi.

AD 2.
Na koledarski borzi je bilo društvom pojasnjeno, zakaj je TK AZS podelila tri tekmovanja, za
katera ni bilo nobenega organizatorja društvom, ki bodo na borzi pridobila zanimivo in atraktivno
tekmovanje brez pravnega temelja.
TK AZS mora skupaj s Strokovnim svetom AZS skrbeti za celovit razvoj vseh atletskih disciplin,
zato tudi mora dobiti organizatorja za vsa atletska tekmovanja.
Hkrati je tudi napovedala, da bo v letu 2011 v primeru, da za organizatorja prvenstvenega
tekmovanja ne bo nobenega kandidata, pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja
organizatorju, ki bo na borzi pridobilo organizacijo zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja ter
da bodo zbrana denarna sredstva na koledarski borzi in prijavnina namenjena za razvoj tekmovalnih
sistemov in bodo razdeljena organizatorjem po naslednjih kriterijih:
! nepodeljeno tekmovanje,
! tekmovanje, na katerem nastopa manjše število tekmovalcev,
! deficitarne discipline (mnogoboj, ekipno).

Kljub vsem naporom in pozivom društvom na sami borzi, da prevzamejo še tekmovanja, za katera
ni nobenega organizatorja, ugotavljamo, da za tekmovanji v letu 2010 še ni nobenega organizatorja:
FEBRUAR
so 27.
ne 28.

Prvenstvo Slovenije v dvorani v mnogobojih za st. in ml.
mladinski ter pionirski kategoriji

OKTOBER
so 02.
ne 03.

Atletski pokal Slovenije v mnogobojih za vse kategorije

UO AZS se bo predlagalo, da se društva še enkrat pozove za prevzem organizacije navedenih
tekmovanj in da se zbrana sredstva na borzi in taksa namenijo za razvoj tekmovalnih sistemov.
Shemo razdelitve bo pripravila TK AZS.

AD 3.
Na osnovi razprave in pripomb s strani društev na letošnji koledarski borzi je TK AZS pripravila
predlog Pravil koledarske borze za leto 2011 za obravnavo na seji UO AZS. Bistveni dopolnitvi
obstoječih pravil koledarske borze sta v sledečem:
o v primeru, da za organizatorja prvenstvenega tekmovanja ne bo nobenega kandidata, bo TK
AZS pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo na borzi pridobilo
organizacijo zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja.
o zbrana denarna sredstva na koledarski borzi in prijavnina bodo namenjena za razvoj
tekmovalnih sistemov in bodo razdeljena organizatorjem po naslednjih kriterijih:
! nepodeljeno tekmovanje,
! tekmovanje, na katerem nastopa manjše število tekmovalcev,
! deficitarne discipline (mnogoboj, ekipno).

AD 4.
Že tretje leto zapored sta TK AZS in Timing Ljubljana opravila analizo dela na področju meritve
časov in obdelave podatkov za leto 2009 ter postavila izhodišča dela za leto 2010.
Analiza dela je bila opravljena v segmentu dela, kjer Timing Ljubljana pogodbeno opravlja delo za
AZS in društva.
Sodelovanje s Timing Ljubljana je dobro, na visokem kakovostnem nivoju in vsako leto tudi
poskrbi za posodobitev tehnološke opreme.
Sestanek je bil v sredo, 25. novembra 2009.
Prisotni: TK AZS – Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj.
Timing Ljubljana – Gojko Zalokar, Mitja Oblak, Rok Tevž, Blaž Sagmeister.
Gojko Zalokar je uvodoma povedal, da je vsa oprema za opravljanje meritve časov v kvalitetnem
stanju in certificirana. Prav tako so zamenjani vsi kabli z novimi, kvalitetnejšimi.
Aplikacija za prijavo na tekmovanja, ki so jo sami razvili, se je med društvi dobro uveljavila in jo
društva uporabljajo tudi za mitinge. Opozarja pa na pomanjkljivo koncipirane razpise mitinge s
strani društev (za posamezne starostne kategorije niso navedene teže orodij in višine ter razdalje
ovir), kar jim pri obdelavi podatkov na tekmovanjih povzroča težave in dodatno delo.
Posamezna društva kot organizatorji tekmovanj sploh ne stopijo z njimi v kontakt in se ne
dogovorijo oziroma ne naročijo potrebno dodatno opremo (semafor, vetromer, …), na tekmovanju
pa pričakujejo, da je ta oprema na razpolago.
Prav tako pogreša večjo aktivnost in vlogo delegata AZS pri izdelavi štartne liste.

Največji problem na tekmovanjih jim predstavljajo slabi pogoji za postavitev ciljne videokamere in
meritve časov (prostori, zavarovanje, naklon, itd) ter slaba opremljenost štadionov z električnimi
priključki, ki jih ponekod sploh ni ali pa so dotrajani.
Gabrijel Ambrožič je uvodoma podal informacijo o certificiranju štadionov. V poročilu o
certifikaciji štadiona so zabeleženi tudi pogoji za delo meritvene ekipe in obdelavo podatkov ter
navedeni ukrepi za izboljšanje teh pogojev. Žal se pogoji dela za meritveno ekipo ne izboljšujejo ali
pa se zelo počasi.
Vozilo meritvene ekipe ne sme biti znotraj štadiona, razen v izjemnih primerih po odobritvi TK
AZS.
Na letošnjem kongresu IAAF so bile sprejete spremembe oziroma dopolnitve Pravil za atletska
tekmovanja, ki pričnejo veljati 1. novembra 2009:
o največja novost je, da ni več ponovitve napačnega štarta, ampak je ob napačnem štartu atlet
takoj diskvalificiran. Sprememba je posledično tudi pri mnogobojih, kjer je sedaj dovoljen
en napačen štart za celo skupino.
Zaradi spremembe pravil je TK AZS skupaj s Strokovnim odborom atletskih sodnikov Slovenije
sprejela sledeče sklepe:
o na prvenstvenih tekmovanjih v dvorani in na prostem bodo štarti izvajani v skladu z novim
pravilom za vse starostne kategorije do vključno pionirjev / pionirk U16,
o na tekmovanjih kategorije pionirjev / pionirk U14 in U12 se bo ohranil do sedaj veljavni
način z enim napačnim štartom na skupino,
o na vseh šolskih tekmovanjih za učence / učenke osnovnih šol in dijake / dijakinje srednjih
šol se bo ohranil do sedaj veljavni način z enim napačnim štartom na skupino,
o na vseh prvenstvenih tekmovanjih po koledarju AZS in mitingih mednarodne atletske lige se
bo uporabljala naprava za zaznavanje napačnega časa.
Zaključki:
1. na vseh prvenstvenih tekmovanjih po koledarju AZS in mitingih mednarodne atletske lige
se bo uporabljala naprava za zaznavanje napačnega časa,
2. strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije bo v začetku leta 2010 pripravil v prostorih
Timing Ljubljana strokovni posvet za štarterje ter se dogovoril o načinu dela,
3. pri delu meritvene ekipe bo prisoten sodnik, ki bo spremljal odčitavanje časov,
4. po vsaki opravljeni tekmi bo Timing Ljubljana pripravil za TK AZS kratko poročilo o
pomanjkljivostih na tekmi ter jo o tem tudi obvestil,
5. Gabrijel Ambrožič bo na izobraževanju osebja Timing Ljubljana prikazal način žrebanja
pri izdelavi štartne liste. Predlog štartne liste izdela Timing Ljubljana, jo posreduje
delegatu AZS, ki jo preveri, posreduje morebitne pripombe in potrdi,
6. v primeru, da na štadionih ni kabelskih povezav, ali so le te v slabem stanju, ali
neprimerne, ter bo moral Timing Ljubljana na tekmovanju sam poskrbeti za razvod
kablov, bo ta strošek pokril organizator tekmovanja,
7. Timing Ljubljana pripravlja izboljšano verzijo programa za obdelavo podatkov (vključen
tudi program za obdelavo podatkov na tekmovanjih v krosu),
8. aplikacija za prijavo na tekmovanja se do pričetka sezone 2010 dodela, da bo možna
prijava atletov tudi za štafetni tek (dosedanja praksa prijave društva za štafetni tek brez
poimenske prijave članov štafete se ukinja).
9. na mnogobojskih tekmovanjih morajo biti v rezultatni listi navedene discipline po
zaporedju izvedbe (v preglednici). AZS posreduje Timing Ljubljana koeficiente za
točkovanje posameznih disciplin mnogoboja za vse starostne kategorije in primer izgleda
zapisa mnogobojcev brez uvrstitve v končni preglednici,
10. če ima atlet neuspešne poskuse, mora biti v preglednici skokov in metov prav tako
zabeležen,
11. v primeru, dva imata dva ali več atletov enak čas, se vsakemu ob času zapiše še čas v
tisočinkah sekunde,

12. na prvenstvenih tekmovanjih mladinskih in pionirskih kategorij se v štartni in rezultatni
listi zapiše tudi teža orodja, razdalja in višina ovir,
13. na odprtih prvenstvenih tekmovanjih (članska kategorija) se izdelata in objavita dve
rezultatni listi, ločeno za odprto DP in ločeno za DP,
14. tuji državljan, ki je registriran za atletsko društvo v Sloveniji in ima pravico nastopa na
prvenstvenih tekmovanjih (ne more biti državni prvak), se v štartni in rezultatni listi vodi s
posebno oznako (*),
15. v rezultatni listi se v prikazu skupne razvrstitve več skupin tekov prav tako zabeleži oznaka
za napredovanje (Q, q)
16. dvojezična oblika štartne in rezultatne liste se uporabi na reprezentančnih tekmovanjih v
Sloveniji in mitingih mednarodne atletske lige,
17. izdela se naslovnica za štartno in rezultatno listo. Masko pripravi Zdravko Peternelj,
18. na posamičnem tekmovanju OŠ v Novi Gorici dne 4. junija 2009 je bilo veliko težav z
napravo za merjenje časov. Prenos podatkov je potekal preko brezžične naprave (wirelles),
ta sistem pa je zelo motil bližnji oddajnik, zato se izmerjeni elektronski časi na finalnem
posamičnem tekmovanju OŠ ne priznajo. Prizna se samo vrstni red nastopajočih v vseh
tekaških disciplinah,
19. rezultatna lista s tekmovanja mora biti objavljena takoj po končanem tekmovanju, zato pa
je potrebno nujno poskrbeti za dve zadevi:
a)
AZS se z vzdrževalcem njene spletne strani dogovori za protokol, ki bo omogočil
dostop Timing Ljubljana za objavo rezultatov,
b)
vsak organizator tekmovanja mora zagotoviti Timing Ljubljana dostop do
interneta za objavo rezultatov na spletni strani AZS takoj po končanem
tekmovanju. Tehnične karakteristike pripravi Timing Ljubljana.

AD 5.
Posvet delegatov AZS bo v petek, 22. januarja 2010 s pričetkom ob 15.00 uri v prostorih AZS.
Teme posveta bodo: opisno ocenjevanje posameznih služb organizacije tekmovanja, poročilo o
certifikaciji štadionov, analiza izstopajočih primerov na tekmovanjih.
TK AZS bo tudi v letu 2010 nadaljevala z izobraževanjem vodij tajništva in vodij tekmovanj glede
na interes društev po tovrstnem izobraževanju.

AD 6.
Atletska zveza Slovenije vodi rekorde v vseh starostnih kategorijah, razen v kategoriji mlajših
članov / članic. Že leta 1997 je bilo prvo EP za mlajše člane / članice na prostem, nekoliko kasneje
pa so bila tudi prva državna prvenstva za to starostno kategorijo na prostem.
TK AZS je na osnovi tablic v obdobju od leta 1997 do vključno leta 2009 pripravila seznam
najboljših rezultatov te starostne kategorije, ki bodo od 1. januarja 2010 dalje veljali tudi kot rekordi
v kategoriji mlajših članov / članic.
MLAJŠI ČLANI
100 m
10.21
200 m
20.81
300 m
33.28
400 m
46.47
600 m
1:16.92
800 m
1:48.93
1000 m
2:26.53
1500 m
3:47.52
1 milja
4:20.42
2000 m
5:17.88
3000 m
8:22.64
5000 m
14:33.97
10.000 m
30:41.63
Cestni tek 10 km
31:39
Polmaraton
1:07:19
Maraton
2:50:50

+1.5
+0.7

ACMAN Urban-76
ACMAN Urban-76
VRTAČIČ Jože-80
JAGARINEC Sebastijan-87
JAGARINEC Sebastijan-87
KOZAN Jošt-89
VIMPOLŠEK Boštjan-84
ŠUBIC Cene-85
GORENC Marko-80
TOMIČ Aleš-77
VEBER Borut-82
VEBER Borut-82
VEBER Borut-82
VEBER Borut-82
KOSOVELJ Mitja-84
OMAHNE Jan-86

KLC
KLC
KRKA
PMB
PMB
MASS
POR
MASS
TKP
POR
SEV
SEV
SEV
SEV
KOB
KRO

01.08.1998
02.08.1998
22.08.2001
11.07.2008
22.05.2008
14.06.2009
13.07.2005
09.08.2007
19.08.2001
25.04.1999
09.05.2004
05.06.2004
24.04.2004
17.10.2004
19.11.2006
26.10.2008

Maribor
Maribor
Šentjernej
Maribor
Maribor
Novo mesto
Čakovec
Bangkok
Avezzano
Leibnitz
Gorizia
Nova Gorica
Žalec
Slovenj Gradec
Palmanova
Ljubljana

110 m ov.
400 m ov.
2000 m zap.
3000 m zap.
4 x 100 m

13.90
51.81
5:48.22
8:28.53

+1.8

39.95

ZLATNAR Damjan-77
PREZELJ Marko-85
BUČ Boštjan-80
BUČ Boštjan-80

ŽAK
AKK
VEL
VEL

08.05.1999
11.06.2006
12.07.2001
21.07.2002

Celje
Ljubljana
Amsterdam
Ljubljana

SLOVENIJA

SLO

15.07.2001

Amsterdam

(absolutni)

4 x 100 m

ŠUŠTERŠIC M.-80, OSOVNIKAR M.-80, FRIDRIH B.-79, OREL R.-81

41.93

AD MASS, Ljubljana

(klubski)

4 x 400 m

08.06.2002

Nova Gorica

ŠUBIC T.-81, OSOVNIKAR M.-80, ZVER U.-80, ŽUMER J.-82

3:19.34

AD MASS, Ljubljana

(klubski)

4 x 400 m

ŽAK MASS
MASS

08.06.2003

Velenje

PELCL S.-81, ŠAJN P.-83, ŠERJAK R.-83, ARH M.-82

3:07.74

SLOVENIJA

(absolutni)

SLO

24.06.2007

Milano

KOVAČ J.-85, MACUH M.-87, KRESE D.-85, JAGARINEC S.-87

CANKAR Gregor-75
TOPOLOVČAN Alen-76
PREZELJ Rožle-79
ROVAN Jurij-75

KLC
KLC
TRK
BRE

18.05.1997
14.06.1998
08.07.2001
19.07.1997

Celje
Ljubljana
Maribor
Brežice

18.72
53.47
76.84
78.60

VODOVNIK Miroslav-77
HRIBAR Tadej-87
KOZMUS Primož-79
ZUPANC Peter-82

SLB
KRKA
FIT
KRO

19.08.1999
14.06.2009
05.08.2000
26.06.2004

Leibnitz
Novo mesto
Tapolca
Ljubljana

7.535

DERŽANIČ Rok-88

FIT

15. - 16.05.2009

Daljina
Troskok
Višina
Palica

8.40
16.59
2.24
5.52

Krogla
Disk
Kladivo
Kopje
Deseteroboj

+2.0
+0.9

Lubbock

10.75 (+2.6)-7.45 (+3.4)-12.59-1.92-49.00 / 14.82 (+3.0)-33.36-4.45-47.32-4:26.93

MLAJŠE ČLANICE
100 m
11.43
200 m
22.82
300 m
38.91
400 m
53.26
600 m
1:29.72
800 m
2:00.94
1000 m
2:43.69
1500 m
4:14.01
1 milja
4:50.36
2000 m
6:13.42
3000 m
9:43.91
5000 m
16:56.96
10.000 m
36:24.97
Cestni tek 10 km
40:50
Polmaraton
1:19:23
Maraton
3:33:00

+0.9
+0.1

TAJNIKAR Pia-85
BIKAR Alenka-74
OREŠNIK Sara-84
LANGERHOLC Brigita-76
ČEPLAK Jolanda-76
ČEPLAK Jolanda-76
ČEPLAK Jolanda-76
ROMAN Sonja-79
FERJAN Naja-84
ROMAN Sonja-79
ROMAN Sonja-79
GRANDOVEC Daneja-84
KOSOVELJ Mateja-88
PORI Nežka-87
KOSOVELJ Mateja-88
PETRIN Živa-81

MASS
OL
OL
TRK
VEL
VEL
VEL
POM
OL
POM
POM
MB 98
NANOS
KAK
NANOS
MASS

12.07.2006
01.08.1996
15.05.2005
30.07.1997
25.04.1997
24.05.1997
02.06.1998
02.07.2001
16.04.2005
06.05.2001
22.09.2001
04.06.2005
11.05.2008
19.10.2008
07.12.2008
26.10.2003

Novo mesto
Atlanta
Slovenska Bistrica
Trieste
Celje
Kalamata
Ravne
Zagreb
Providence
Leibnitz
Biella
Ljubljana
Rubiera
Slovenj Gradec
San Remo
Ljubljana

13.19
57.07
6:57.45
10:03.33

0.0

TOMIČ Marina-83
OREŠNIK Sara-84
GOLENAČ Tamara-84
GRANDOVEC Daneja-84

KLC
OL
KLC
MB 98

08.08.2004
27.05.2006
03.07.2004
18.06.2005

Szombathely
Kranj
Maribor
Gävle

Daljina
Troskok
Višina
Palica

6.78
14.29
1.86
4.25

+1.8
+1.0

KOLARIČ Nina-86
VALANT Anja-77
KERŠEVAN Jana-88
ŠUTEJ Tina-88

PT
KLC
GO
MASS

29.06.2008
01.08.1999
19.07.2008
10.07.2009

Ptuj
Göteborg
Maribor
Beograd

Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

15.81
48.24
64.29
55.18

ČRNIGOJ Mojca-80
STOJKOVIČ Tamara-87
SUŠEC Ana-85
RANĐELOVIČ Elizabeta-77

GO
KRO
KRO
KLC

17.02.2002
25.05.2007
27.06.2007
22.05.1999

Koper
Ljubljana
Ljubljana
Fort Collins

Sedmeroboj

5.304

HALIMIČ Klavdija-80

ŠŠG

01. - 02.06.2002

100 m ov.
400 m ov.
2000 m zap.
3000 m zap.
4 x 100 m
(klubski)

4 x 400 m
(klubski)

(novo kopje)

14.71 (+0.4)-1.64-12.82-26.22 (+2.0) / 5.73 (+1.4)-41.73-2:31.08

Sklep št. 2
Rekordi v kategoriji mlajših članov / članic veljajo od 1. januarja 2010 dalje.

Maribor

AD 7.
Za to točko dnevnega reda je bila na sejo vabljena pravnica Tanja Malovrh, ki je hkrati tudi
predsednica Disciplinske komisije AZS. Žal je ta točka odpadla zaradi službene zadržanosti Tanje
Malovrh. Na seji je bilo dogovorjeno, da o predlagani problematiki s Tanjo Malovrh opravita
razgovor Gabrijel Ambrožič in Zdravko Peternelj.

AD 8.
1.
V Razpisih tekmovanj so navedene vsebine, ki jih mora upoštevati organizator tekmovanja pri
izdelavi štartne liste. Precejšnje število organizatorjev ne upošteva teh navodil, zato je TK AZS
pripravila eno izmed možnih rešitev in oblik kot pomoč organizatorjem tekmovanj in vsebuje
naslovnico, sestav organizacijskega odbora, sestav vodstva tekmovanja in tehnična navodila - glej
Priloga št. 1.
2.
Na posamičnem tekmovanju OŠ v Novi Gorici, dne 4. junija 2009, je bilo veliko težav z napravo za
merjenje elektronskih časov. Prenos podatkov je potekal preko brezžične naprave (wirelles), ta
sistem pa je zelo motil bližnji oddajnik. TK AZS je sprejela:
Sklep št. 3
Izmerjeni elektronski časi na finalnem posamičnem tekmovanju OŠ v Novi Gorici se ne
priznajo in ne upoštevajo v tablicah sezone 2009. Prizna se samo vrstni red nastopajočih
v vseh tekaških disciplinah.
3.
Strokovnemu svetu AZS se posredujeta naslednji pobudi za leto 2011:
o DP v mnogoboju v dvorani se za vse pionirske kategorije (U16, U14 in U12) izvede kot
samostojno tekmovanje v enem dnevu, ločeno od ostalih starostnih kategorij,
o tekmovalna komisija in strokovni svet naj opravita pregled in eventuelno nov nabor
disciplin v posameznih starostnih kategorijah.

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

Priloga št. 1

Ime tekmovanja
(primer)
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA STAREJŠE MLADINCE / MLADINKE

ŠTARTNA

LISTA

Kraj in datum tekmovanja
(primer)
Ljubljana
20. februar 2010

Organizator tekmovanja
(primer)
ORGANIZATOR
Atletsko društvo mass ljubljana

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik:
Podpredsednik:
Vodja tekmovanja:
Pomočnik vodje tekmovanja:
Vodja trženja:
Vodja propagande:
Vodja pressa:
Vodja financ:
Sponzorji:

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja:
Pomočnik vodje tekmovanja:
Napovedovalec:
Vodja tajništva:
Vodja tehnične službe:
Vodja prijavnice:
Meritve časov in obdelava podatkov:
Vodja tehnične službe:
Vodja sodniške službe:
Glavni sodnik za teke:
Glavni sodnik za skoke:
Glavni sodnik za mete:
Glavni sodnik v prijavnici:
Vodja štarterjev:
Vodja sodnikov na stezi:
Vodja sodnikov na cilju:
Vodja sodnikov za daljino, troskok:
Vodja sodnikov za višino:
Vodja sodnikov za palico:
Vodja sodnikov za kroglo:
Vodja sodnikov za kladivo:
Vodja sodnikov za disk, kopje:
Vodja nadzora terena:
Vodja proglasitev:
Vodja akreditacij:
Vodja pressa:
Varovanje:
Vodja zdravstvene službe:
Kontrola dopinga:
Pritožbena komisija:

Delegat AZS:

delegat AZS
vodja tekmovanja
vodja sodniške službe

TEHNIČNA

NAVODILA

TEHNIČNI SESTANEK
Tehnični sestanek vodij ekip bo v (dan, datum, ura, lokacija).

TAJNIŠTVO
Na dan tekmovanja prične z delom ob ??.?? uri. Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke in
tehnična navodila ter uredijo finančne obveznosti.
Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi.
Vodje ekip ali pooblaščenci atletov vlagajo pritožbe na odločitev glavnega sodnika v tajništvu
ekmovanja.

GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene (navesti lokacijo) in so označene z napisi (posebej za moške in
ženske tekmovalce).
Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete atletov v slačilnicah.

TERENI ZA OGREVANJE
Ogrevanje pred tekmovanjem je na (vpisati lokacijo ogrevanja in za koga – tekači, skakalci, metalci).
Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih.

PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja (navesti lokacijo). Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred nastopom v
svoji disciplini:
" za teke:
" za tehnične discipline:
" za skok s palico:

20 minut
35 minut
60 minut

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila nastopajočih
in so predvidoma sledeči:
" za teke:
" za tehnične discipline:
" za skok s palico:

10 minut pred pričetkom discipline
30 minut pred pričetkom discipline
50 minut pred pričetkom discipline

ORODJA
Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici 1 uro pred tekmovanjem. Na
istem mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli.

DVIGOVANJE LETVICE
Višina – moški:
Višina – ženske:
Palica – moški:
Palica – ženske:

MERITVE ČASOV
Meritve časov bo opravil TIMING Ljubljana z napravami za popolno avtomatsko merjenje
časov.

REZULTATI
Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na posamičnih disciplinah z ročnimi semaforji
po vsakem nastopu tekmovalca.
Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pred vhodom v tajništvo tekmovanja.
Bilten z rezultati za vodje ekip in press bo možno prevzeti 30 minut po tekmovanju v tajništvu
oziroma so objavljeni na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju.

PROGLASITVE
Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev
medalj prvo trem uvrščenim.

MEDICINSKA SLUŽBA
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona (navesti točno
lokacijo).

DOPING KONTROLA
Na tekmovanju bo doping kontrola, katera se bo izvršila skladno s pravili IAAF in AZS.
Služba se nahaja (navesti točno lokacijo).

UGOVORI IN PRITOŽBE
Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za teke, skoke, mete ali sodniku v prijavnici. Pritožba
se vlaga v tajništvu tekmovanja v skladu z določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja.

AKREDITACIJE
Predstavniki PRESS-a, predstavniki ekip in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele
akreditacijo v prostorih tajništva. Akreditacija opredeljuje možen dostop do posameznih lokacij
na štadionu.

ŽREBANJE
Žrebanje stez in štartnih pozicij je opravljeno v skladu s 166. členom Pravil za atletska
tekmovanja.

URNIK TEKMOVANJA
Prikazan je samo vzorec urnika.
Priporočamo, da so v enem stolpcu teki, v drugem stolpcu skoki in v tretjem stolpcu meti.
15.30

Palica (m)
Višina (m)
Troskok (ž)

16.00
16.20
16.30
16.45
17.00
17.15
17.35
17.50
18.10
18.25
18.40
18.50
19.05
19.15

100 m ovire (ž)
110 m ovire (m)
100 m (ž)
100 m (m)
3000 m (ž)
1500 m (m)
200 m (ž)
400 m ovire (ž)
400 m ovire (m)
800 m (ž)
400 m (m)
4 x 100 m (ž)
4 x 100 m (m)

19.45

PROGLASITVE

Kladivo (m)
Kopje (ž)

OTVORITEV

Daljina (m)
Palica (ž)

Disk (m)

