MEDNARODNI ATLETSKI MITING
»RADOVLJICA 2017«
in
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE
V HITRI HOJI

ATLETSKI PARK O.Š. A.T. LINHARTA
RADOVLJICA, nedelja, 4.6.2017 ob 10. uri

Kategorije: U12, U14, U16, ml. mladinci/ke, st. mladinci/ke,
člani
Kategorije in discipline:
A

U12 - pionirji (letnik 2006 do 2008)
60m, 300 m, daljina – cona, vortex, hitra hoja 1000 m

B

U12 -pionirke (letnik 2006 do 2008)
60m, 300 m, daljina – cona, vortex, hitra hoja 1000 m

C

U14 -pionirji (letnik 2004 in 2005)
60m, 600 m, daljina – cona, višina, vortex, hitra hoja 2000 m

D

U14 - pionirke (letnik 2004 in 2005)
60m, 600 m, daljina – cona, višina, vortex), hitra hoja 2000 m

E

U16 - pionirji (letnik 2002 in 2003)
100m, 300m, daljina, višina, disk (1 kg), hitra hoja 3000 m

G

U16 - pionirke (letnik 2002 in 2003)
100m, 300 m, daljina, višina, troskok, 1000 m, kopje (400 g), disk
(1kg), (krogla 3 kg), hitra hoja 3000 m

H

Ml. mladinci (letnik 2000 in 2001)
100 m, 400m, 800 m, daljina, višina, disk ( 1,5 kg), hitra hoja 5000 m

I

Ml. mladinke (letnik 2000 in 2001)
200 m, daljina, kopje (500 g), krogla (3 kg.), disk, hitra hoja 5000 m

J

St. mladinci (letnik 1998 in 1999)
100m, 800 m, daljina, hitra hoja 5000 m

K

St. mladinke (letnik 1998 in 1999)
100 m, 400 m, kopje, disk, hitra hoja 5000 m

Člani (letnik 1997 in starejši)

L

100 m, 200 m, višina, disk, hitra hoja 5000 m
M

Članice (letnik 1997 in starejši)
100 m, višina, troskok, kopje, hitra hoja 5000 m

Nagrade:Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo pokale. Pokali
bodo podeljeni le v primeru, če bo v posamezni kategoriji nastopalo 3 ali
več tekmovalcev. Vsi nastopajoči prejmejo spominsko majico.

Prijave: Prijave so možne preko spletne aplikacije:
http://azsis.imagine.si/tekmovanja, do četrtka, 1.6.do 12. ure
Za klube iz tujine po e-mailu:info@atletski-klub-radovljica.si
do četrtka, 1.6. do 12. ure.

Zaključek prijav je četrtek, 1.6 ob 12.uri. Opozarjamo, da zaradi
nemotenega poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo sprejemali!
Startnina: 6 € na disciplino, 10 € za dve disciplini. Vsak tekmovalec/ka
lahko tekmuje v dveh disciplinah.
Plačilo na TRR: SI56 2900 0005 5607 047.
Meritve in obdelava podatkov: Timing Ljubljana in Zbor atletskih sodnikov
Radovljica.
Ostala določila:
Tekmuje se po pravilih IAAF in pravilih AZS.
V primeru, da bo v kategoriji od U12 do U14 v skoku v daljino nastopilo
več kot 12 tekmovalcev, imajo na voljo samo 4 skoke.
Dokončni urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev. Štartna
lista in urnik bo objavljen na spletni strani atletske zveze Slovenije

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in
morebitno nastalo škodo.
Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost.
Organizator si pridružuje pravico do odpovedi posameznih disciplin v
primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev- minimalno (3) trije v
posamezni kategoriji. Lahko pa nastopa v kategoriji višje.

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in
morebitno nastalo škodo.
Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost.

Informacije: Zvone Prezelj, 041/ 678 161
www.atletski.klub.radovljica@gmail.com

Vsem nastopajočim želimo obilo dobrih rezultatov in prijetnega počutja!

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA

VODSTVO TEKMOVANJA
Organizator: ATLETSKI KLUB RADOVLJICA
Vodja tekmovanja: Zvone Prezelj
Ozvočenje: Pavel Baškovč
Napovedovalec: Robert Herga
Vodja tehnične službe: Janez Praprotnik
Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana
Vodja sodniške službe: Jure Lešnjak
Vodja sodnikov za teke: Franc Markelj
Vodja sodnikov za skoke: Tjaša Šolar
Vodja sodnikov v prijavnici:Lidija Pajk
Vodja starterjev: Marko Petrič
Vodja sodnikov na stezi: Franc Markelj
Vodja sodnikov na cilju: Romana Kanc
Vodja sodnikov za daljino: Aleksandra Samac
Vodja sodnikov za mete: Dejan Marič
Vodja sodnikov za hitro hojo: Aleš Janžovnik

Vodja proglasitev: Lidija Pajk
Vodja zdravstvene službe: Zdenka Pretnar
Pritožbena komisija:
Jure Lešnjak,
Franc Markelj
Marija Medja

TEHNIČNA

NAVODILA

TEHNIČNI SESTANEK
Tehnični sestanek vodij ekip bo v nedeljo, 4.6. ob 9. uri v avli osnovne šole.

TAJNIŠTVO
Na dan tekmovanja prične z delom ob 8. 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
tekmovanja.

GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene v osnovni šoli A. T. Linharta 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 zunanjih površinah ob atletskem stadionu. Tehnični del
ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih.

PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja ob glavnem vhodu stadiona. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred
nastopom v svoji disciplini:
❖ za teke:
20 minut
❖ za tehnične discipline: 35 minut
Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila
nastopajočih in so predvidoma sledeči:
❖ za teke:
10 minut pred pričetkom discipline
❖ za tehnične discipline: 30 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: 120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej pa po 3 cm in zatem po 2 cm
Višina – ženske: 110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej pa po 3 cm in zatem po 2 cm

MERITVE ČASOV

Meritve časov bo opravil Timing Ljubljana z napravami za popolno avtomatično 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
pokalov prvo trem uvrščenim.

MEDICINSKA SLUŽBA
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona v kontejnerju ob
atletski stezi.

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
URA
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TEKI
hitra hoja 5000m ml. mladinci/ke, st.
mladinci/ke, člani/ce
60 m, U-12 fantje
60 m, U-12 dekleta
60m, U-14 fantje
60m, U-14 dekleta
hitra hoja 3000m U-16 dečki, deklice
100m člani
100m članice
100m U-16 fantje
100m U-16 dekleta

TEHNIČNE DISCIPLINE

METI

daljina U-16 fantje
višina člani
daljina U-16 dekleta

krogla (3kg) U16 dekleta
kopje st. mladinke
krogla (3kg) ml. mladinke

višina članice
daljina ml. mladinci
višina U-16 fantje
Daljina cona U-12 dekleta

kopje članice
kopje ml. mladinke
vortex U-14 fantje

višina ml. mladinci
daljina cona U-12 fantje

vortex U-14 dekleta

hitra hoja 1000m U-12 fantje, dekleta
100m ml. mladinci
100m st. mladinci
100m st. mladinke

višina U-14 fantje
daljina cona U-14 fantje

vortex U-12 dekleta
višina U-14 dekleta
daljina ml. mladinke

hitra hoja 2000m U-14 fantje, dekleta
200m člani
200m ml. mladinke
300m U-12 fantje
300m U-12 dekleta
300m U-16 fantje
300m U-16 dekleta
600m U-14 fantje
600m U-14 dekleta
1000m U-16 fantje
1000m U-16 dekleta
400m ml. mladinci
800m st. mladinci

vortex U-12 fantje

daljina st. mladinci
višina U-16 dekleta

kopje U-16 dekleta
disk ml. mladinci
disk ml. mladinke
disk U-16 fantje

troskok U-16 dekleta + članice
disk U-16 dekleta
disk st. mladinke
disk člani

