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                                  V O D S T V O     T E K M O V A N J A 
 

ORGANIZATOR:  Atletsko društvo AS 

Vodja tekmovanja:  Roman LAZAR 

Vodja tehnične službe:   Nace HRIBAR 

Vodja tajništva:   Majda LAZAR 

Napovedovalec:   Robert HERGA 

Meritve časov in obdelava podatkov:  TIMING LJUBLJANA 

Vodja proglasitev:                                                           Mateja MARKIČ 

Varovanje:  Atletsko društvo AS 

Vodja zdravstvene službe:   Irena GAČNIK 

Ozvočenje:  K.AUDIO 

Uradni fotograf: Jure ŠKRLJ 

 

S O D N I Š K A      S L U Ž B A  

  Vodja sodniške službe:   Andrej AUDA 

Glavni sodnik:   Alenka MALNAR 

Vodja prijavnice:   Igor STEINER 

Vodja štarterjev:   Aleš PRANJIČ 

Vodja sodnikov na stezi:  Marija PAVLIČ 

Vodja sodnikov na cilju:   Damijan SELAN 

Vodja sodnikov za daljino 1:   Damjan ZLATNAR 

Vodja sodnikov za daljino 2:   Gregor GOLJA 

Vodja sodnikov za višino:   Uroš VESELIČ 

Vodja sodnikov za vortex:   Bojan SMOLE 

Vodja sodnikov za hojo:   Silva PINTAR 

  
Pritožbena komisija:                                                        Alenka MALNAR 

   Roman LAZAR 

   Andrej AUDA 
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S P L O Š N A      N A V O D I L A 
 

PRIJAVA 
 

preko spletne aplikacije AZS za registrirane atlete,  

Ostali neregistrirani atleti, učenci OŠ, dijaki SŠ in rekreativci na elektronski naslov 

info@atletskodrustvoas.si 

Prijave so možne do torka 29.8.2017 do 12.00 ure. 

Prijav na dan tekmovanja ne bomo sprejemali ! 

NAGRADE 
 

Atlet, ki doseže najboljši rezultat v svoji kategoriji prejme pokal. (tablice IAAF in AZS) 

Vsi udeleženci prejmejo spominsko medaljo. 

 

T E H N I Č N A      N A V O D I L A 
 

 
TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnični sestanek vodij ekip za Miting Mladi ASI atletike bo ob 17.00 na Stadionu (pri tajništvu). 

 

TAJNIŠTVO 
 

Tajništvo na dan tekmovanja prične z delom ob 16.00 uri. V tajništvu, ki se bo nahajalo pri vhodu na 

stadion, prevzamejo vodje ekip štartne številke in tehnična navodila ter uredijo finančne obveznosti. 
 

Tekmovanje se odvija po urniku, ki bo objavljen v štartni listi na spletni strani AZS in organizatorja 

Atletskega društva AS. 
 

Vodje ekip ali pooblaščenci atletov vlagajo pritožbe na odločitev glavnega sodnika v tajništvu 

tekmovanja. 

 

 

 

 

mailto:info@atletskodrustvoas.si
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ŠTARTNINA 
 

Štartnina znaša 7  EUR za posamezni nastop v disciplini.  

Štartnina se poravna  na transakcijski račun organizatorja tekmovanja do dneva zaključka prijav in 

sicer do srede 30.08.2016. Račun bodo vodje ekip prejeli ob prevzemu štartnih številk.  

Transakcijski račun organizatorja je SI56 3300 0000 5527 245 odprt pri banki HYPO BANK d.d. 

Štartnina je lahko plačana tudi z gotovino ob prevzemu štartnih številk.  

 

GARDEROBE 
 

Garderobe so zagotovljene v slačilnicah Doma Športnih organizacij.  

Osebnih predmetov  ne puščajte v garderobah.  

Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete atletov v slačilnicah. 

 

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je na ploščadi in poti ob Kamniški Bistrici. Tehnični del ogrevanja 

poteka na posameznih tekmovališčih. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja na službenem vhodu na stadion (glej skico). Tekmovalci se morajo javiti v 

prijavnici pred nastopom v svoji disciplini: 
 

❖ za teke: 20 minut 
❖ za tehnične discipline: 30 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: 20 minut pred pričetkom discipline 

 
              

MERITVE ČASOV IN OBDELAVA REZULTATOV 
 

Meritve časov bo opravil TIMING LJUBLJANA  z napravami za popolno avtomatično merjenje časov. 

 
SODNIŠKA SLUŽBA 
 

Sodniška službo opravljajo sodniki, člani AD AS in sodniki iz ostalih zborov ZAS. 
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REZULTATI 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na posamičnih disciplinah z ročnimi semaforji po 

vsakem nastopu tekmovalca. 

Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pod glavno tribuno ter takoj po tekmovanju na 

spletni strani TIMING LJUBLJANA in Atletske zveze Slovenije. 

 

PROGLASITVE 
 

Po  končanih tekmovanjih v posamezni kategoriji in objavi uradnih rezultatov bo izvedena 
proglasitev in podelitev pokala zmagovalcu in medalj vsem udeležencem.  
Najboljši trije v kategoriji Atletskega pokala Slovenije v hoji prejmejo medalje. 

 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na stadionu (glej skico). 
 

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. 

 

ŽREBANJE 
 

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

SPLOŠNA PRAVILA 
 

Tekmuje se po pravilih IAAF in AZS. 

Tekmovalci v skoku v daljino v kategorijah U10, U12 in U14 imajo po 4 poizkuse. 

V skoku v višino se začetna višina določi glede na prijavljene tekmovalce oziroma njihove rezultate. 

Dokončno pa se začetna višina oziroma dvigovanje letvice potrdi na tehničnem sestanku. 

V metu vortexa ima vsak tekmovalec na voljo 3 zaporedne poizkuse. 

V primeru premajhnega števila prijav na disciplino, si organizator pridržuje pravico odpovedati 

disciplino oziroma tekmovalce priključiti starejši kategoriji. 

S prijavo na tekmovanje oz. s samo udeležbo na tekmovanju nastopajoči atlet, društva in drugi 

udeleženci tekmovanja soglašajo, da se lahko vsi podatki iz štartne liste in rezultati tekmovanja 

objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh organizatorja in drugih socialnih 

omrežjih organizatorja vključno s fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., na katerih 

so prepoznavni, ne da bi zato potrebovali njihovo posebno dovoljenje. 

 

 

 

 



                                                              

                                                                                                            

                                                                                                
                                                                                                                                   ~ 6 ~ 

                                                                                                                                      

 

Udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med 

tekmovanjem, in izjavljajo, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z udeležbo na tej 

prireditvi, ne bodo tožili ali zahtevali nadomestila od organizatorja oziroma od AZS. Organizator ni 

odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali 

v zvezi z sodelovanjem oz. udeležbo na prireditvi. 

 

P R I R E D I T V E N I     P R O S T O R 

 

 

P   Parkirni prostor                                              1   Tajništvo                             2   Garderobe 

3   Prijavnica                          4   Ogrevalni prostor (prostor za vzhodno tribuno, pot ob Kamniški Bistrici) 

5   Glavna tribuna                                                6   Prva pomoč                        7   Skok v višino, Met vortexa 

8   Skok v daljino 



                                                              

                                                                                                            

                                                                                                
                                                                                                                                   ~ 7 ~ 

                                                                                                                                      

 
U R N I K  T E K M O V A N J A 

ura teki skoki / meti 
17.00 Atletski pokal Slovenije v hoji: 

1000 m (PIU12/PE U12)* 
2000 m (PIU14/PE U14)* 

3000 m (PI16/PE16)* 
5000 m (ml.-st. mladinci/ml.-st. mladinke/člani,članice)* 

17.55 Otvoritev tekmovanja 

18.00  Daljina (mladinci/ člani)* 
Daljina (mladinke/ članice)* 

18.15 60m (PI U10/ PE U10)  

18.25 60m (PI U12/ PE U12)  

18.35 60m (PI U14/ PE U14)  

19.00 100 m (PI U16/PE U16) Višina (mladinci/ člani)* 
Daljina – cona (PE U10/ PE U12)* 
Daljina – cona (PI U10/ PI U12)* 

19.10 100 m (mladinke /članice)*  

19.20 100 m (mladinci/člani)*  

19.30 600 m (PI U14/PE U14)  

19.40 1000 m (PI U16/PE U16) Daljina – cona (PE U14/ PE U16)* 
Daljina – cona (PI U14/ PI U16)* 

19.50 1000 m (mladinke/članice)*  

19.55 1000 m (mladinci/člani)*  

20.00  Višina (mladinke/ članice)* 

20.10 200 m (PI U12/PE U12)  

20.20 200 m (PI U14/PE U14) Vortex (PE U16) 

20.30 Žrebanje »NAGRADA SREČNEMU AS-u« 

20.40 300 m ovire (PI U16 / PE U16)  

20.50 300 m (PI U16/PE U16) Vortex (PI U16) 

21.00 300 m (mladinke/članice)*  

21.10 300 m (mladinci/člani)*  

*skupni štart  (v hoji nastopajo skupine ločeno, glede na dolžino proge) 
 

Dokončni urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev.  

Štartna lista in urnik bosta objavljen na spletni strani atletske zveze Slovenije. 

Organizator si pridružuje pravico do odpovedi posameznih disciplin v primeru premajhnega števila 

prijavljenih tekmovalcev. Minimalno (3) trije v posamezni kategoriji. 

 

VSEM TEKMOVALCEM ŽELIMO USPEŠNE NASTOPE !   

                  


