
                                   
         

                                                                                              
            
                                                                                                                                      

 

 

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE 

ZA VETERANE   

 

 

ŠTARTNA LISTA  

 

Celje, 23. in 24. junij 2018 

 

 

 



                                   
         

                                                                                              
            
                                                                                                                                      

 

VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

 

Vodja tekmovanja: Rok Kopitar   
 

Vodja tajništva: Alja Leskovšek  
 

Vodja tehnične službe: Sretko Đumić   
 

Vodja prijavnice: Darja Marolt Valant  
 

Meritve časov in obdelava podatkov: Protime d.o.o.  
 

Predsednik ZAVS: Mišo Matijevič 
 

Vodja sodniške službe: Jože Petauer  

   

Glavni sodnik v prijavnici: Darja Marolt Valant 

Vodja štarterjev: Matej Pušnik   

Vodja sodnikov na cilju: Franc Koželj  

Vodja sodnikov za daljino, troskok: Zlatka Kadilnik   

Vodja sodnikov za palico, višino: Vlado Žirovec  

Vodja sodnikov za kladivo, kopje: Ivo Galič   

Vodja sodnikov za disk, kroglo: Ivo Galič  
 

Vodja proglasitev: Desanka Čalasan Grajžl   
 

Vodja zdravstvene službe: Branka Kocuvan   
 

Pritožbena komisija: Mišo Matijevič  

 Rok Kopitar 

 Jože Petauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                   
         

                                                                                              
            
                                                                                                                                      

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

 

TAJNIŠTVO 
 

Na dan tekmovanja prične z delom dve uri pred pričetkom tekmovanja. Tu športniki prevzamejo 

štartne številk, bloke za večerjo ter uredijo finančne obveznosti. 

 Nahaja se pri izhodu iz dvorane.  

Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi. 
 

 

GARDEROBE 
 

Garderobe so zagotovljene v dvorani stadiona 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 v dvorani stadiona ali zunaj stadiona. Tehnični del ogrevanja 

poteka na posameznih tekmovališčih. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja pri izhodu iz dvorane. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred 

nastopom v svoji disciplini: 
 

❖ za teke: 20 minut 
❖ za tehnične discipline: 35 minut 
❖ za skok s palico: 60 minut 

 

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila 

nastopajočih in so predvidoma sledeči: 
 

❖ za teke: 15 minut pred pričetkom discipline 
❖ za ovire: 30 minut pred pričetkom discipline 
❖ za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline 
❖ za skok s palico: 50 minut pred pričetkom discipline  

 

ORODJA 
 

Prostor za kontrolo orodja se nahaja v dvorani pri stopnicah. Tekmovalci pustijo svoje orodje v 

tem prostoru 1 uro pred tekmovanjem. Organizator priskrbi po 2 kosa orodij predpisane teže po 

disciplini. Tekmovalci lahko uporabljajo lastna orodja, v kolikor le-ta ustrezajo predpisom. 

  



                                   
         

                                                                                              
            
                                                                                                                                      

DVIGOVANJE LETVICE 
 

 

Začetna višina in način dvigovanja letvice se določita pred začetkom tekmovanja.  

MERITVE ČASOV 
 

Meritve časov bo opravil Protime d.o.o.. 

REZULTATI 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in z ročnimi semaforji po vsakem nastopu 
tekmovalca. Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pri vhodu v dvorano. Bilten z 
rezultati bo objavljen na spletni strani AZS po končanem tekmovanju.  

 

PROGLASITVE 
 

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

 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja pri vhodu iz stadiona v 

dvorano.  

 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Morebitne nastale pritožbe se posredujejo predstavniku ZAVS takoj po nastanku le te. Rešuje jih 

pritožbena komisija. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   
         

                                                                                              
            
                                                                                                                                      

URNIK PRVENSTVA  

1. dan – 23.6.2018 

16:20 OTVORITEV TEKMOVANJA 

16:30 100 m (Ž+M) PALICA  (Ž+M) 

KROGLA (ž+ 
M75+) 
DISK M (35-70) 

17:15 1500 m Ž   

17:30 1500 m M   

18:00   

DISK (Ž+M75+) 
KROGLA (M35-
70) 

18:15 400 m (Ž+M) VIŠINA  (Ž+M)  

18:45 

HOJA 3000 m (Ž) 
HOJA 5000 m 
(M)     

19:00 
  
 VEČERJA POD KOZOLCEM 

 

2. dan – 24.6.2018 

16:00  
DALJINA 
(Ž+M70+) 

KLADIVO 
(Ž+M75+) 

16:30 80/100/110 m OVIRE (Ž+M)  

16:45  DALJINA (M35-65) 
KLADIVO (M30-
70) 

17:00 800 m (Ž+M)     

17:30 200 m  (Ž+M)   KOPJE (Ž+M) 

18:00   GIRA (Ž+M75+) 

18:30 5000 m (Ž+M) TROSKOK (Ž+M) GIRA (M35-70) 

19:15 300/400 m OVIRE (Ž+M)  

19:30 ZAKLJUČEK  POD KOZOLCEM 
 

 


