
                                 
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

 

PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU  

 

 

TEHNIČNA NAVODILA  

 

Velenje, 23.3.2019 

 

 

 

 



                                 
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

ČASTNI ODBOR 

. Luka Steiner 

.Marjan Hudej 

.Martin Steiner 

.Mitja Tašler 

 

 

ORGANIZACIJSKI  ODBOR 

 

Predsednik: Luka Steiner  
 

Podpredsednik: Marjan Hudej  
 

Vodja tekmovanja: Natalija Bah  
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Marko Vukobrat 

 

Vodja propagande: Natalija Bah  

 

Vodja pressa: Naš čas  

 

Vodja financ: Marija Filač  

 

 

 

Sponzorji:  

          

 



                                 
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

Vodja tekmovanja: Natalija Bah  
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Marko Vukobrat 
 

Napovedovalec: Katka Geršak  
 

Vodja tajništva: Jerneja Smonkar  
 

Vodja tehnične službe: Ivan Lampret  
 

Vodja prijavnice: Majda Areh  
 

Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana  
 

Vodja sodniške službe: Damijan Selan  
 

Glavni sodnik za teke: Samo Zupančič   

Glavni sodnik v prijavnici: Majda Areh 

Vodja štarterjev: Štefan Obal  

Vodja sodnikov na stezi: Ivan Čuljak  

Vodja sodnikov na cilju: Dominik Češek  

  

Vodja nadzora terena: Milan Jeraj  
 

Vodja proglasitev: Lilijana Kovačevič  
 

Vodja pressa: Naš čas  
 

Varovanje: /  
 

Vodja zdravstvene službe: Zdravstveni dom Velenje-medicinski tehnik Ana Cafuta  
 

  
 

Pritožbena komisija: Klemen Matkovič delegat AZS 

                                    Natalija Bah vodja tekmovanja 

 Damijan Selan vodja sodniške službe 
 

Delegat AZS: Klemen Matkovič  

 
 
 

 



                                 
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

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

 

 
TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnični sestanek vodij ekip bo v soboto, 23.3.2019, ob 11.00 v  prostorih recepcije Kampa 

Jezero Velenje (Cesta Simona Blatnika 27), ki se nahaja ob prireditvenem prostoru. 

 

TAJNIŠTVO 
 

Tajništvo tekmovanja bo organizirano v prostorih recepcije Kampa Jezero Velenje. Na dan 

tekmovanja prične z delom ob 10.00 uri. Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke in tehnična 

navodila. 

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 in sanitarije so zagotovljene v prostorih recepcije Kampa Jezero 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 travnatih površinah ob označeni kros progi. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja v neposredni bližini štarta krosa. Vstop v prijavnico bo označen, prav tako  

bo v sklopu prijavnice ograjen čakalni boks kjer naj se tekmovalci zberejo 15 minut pred 

predvidenim štartom.  

 

❖ Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici minimalno 10 min pred štartom. 
 

❖ Na štartno pozicijo bo atlete pospremil pomočnik štarterja 5 min pred štartom. 
 

 

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 press bo možno prevzeti 15 minut po tekmovanju v tajništvu oziroma so 

objavljeni na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju. 

 

TOČKOVANJE 
 

Tekmovanje na prvenstvu Slovenije v krosu je posamično in ekipno. Tuji državljani lahko 

nastopajo samo v posamičnem delu prvenstva! 
 

V posamezni starostni kategoriji lahko vsako atletsko društvo prijavi neomejeno število 

atletov. 
 

Za ekipno razvrstitev društev se v moških in ženskih kategorijah upoštevata po dva (2) 

najboljša atleta oziroma po dve (2) najboljši atletinji. Točkovanje za ekipno prvenstvo Slovenije 

se izvede na podlagi seštevka točk, pri čemer prvouvrščeni atlet dobi 1 točko, drugo-uvrščeni 2 

točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd. Ekipno razvrstitev društev v posamezni kategoriji dobimo tako, 

da seštejemo točke, ki so jih dobili člani iste organizacije. Zmagovalna ekipa je tista, ki ima 

najmanjši seštevek točk dveh (2) atletov oziroma dveh (2) atletinj. Uvrščeni atleti istega kluba, ki 

niso upoštevani za ekipno uvrstitev, jemljejo točke ostalim uvrščenim atletom oziroma 

atletinjam. V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi višja uvrstitev slabšega tekača 

oziroma tekačice v ekipi. 
 

Vseekipno prvenstvo: na prvenstvu Slovenije v krosu tekmujejo atletska društva tudi za 

naziv vseekipnega prvaka Slovenije v krosu, ločeno za moške in ženske. Razvrstitev društev 

dobimo tako, da seštejemo točke, ki so jih društva zbrala v posameznih kategorijah (ločeno za 

moške in ženske). Vsaka prvo uvrščena ekipa v kategoriji prejme toliko točk kot je najvišje 

število uvrščenih ekip v moških ali ženskih kategorijah, drugo uvrščena ekipa prejme eno (1) 

točko manj, tretje uvrščena ekipa prejme dve (2) točki manj, itd. 

Zmagovalna ekipa je tista, ki ima največji seštevek točk. V primeru enakega seštevka, se 

    višje uvrsti tisto društvo, ki ima več višjih ekipnih uvrstitev. 

PRIJAVE 

Prijave za registrirane atlete domačih klubov so do četrtka, 21. 3. 2019 do 12.00 preko spletne 

aplikacije AZS. Nastop izven konkurence na prvenstvenih tekmovanjih ni dovoljen. Na 

tekmovanju lahko v posamičnem delu prvenstva nastopijo tudi tuji državljani. Prijava na e-

naslov: akvelenje@t-2.net, do srede, 20.3.2019, do 12.00 ure. 

 

 
 

mailto:akvelenje@t-2.net
mailto:akvelenje@t-2.net


                                 
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
PROGLASITVE 

 

Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj 
prvo trem uvrščenim. Prosimo, da prvi trije uvrščeni tekmovalci ostanejo v predvidenem 
prostoru v neposredni bližini cilja do proglasitve. Proglasitev vse-ekipnega zmagovalca ločeno v 
moških in ženskih kategorijah bo po koncu zadnje kategorije 

 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na cilju kros proge. 
 

 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku. Pritožba se vlaga v tajništvu tekmovanja v skladu z 

določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja. 

 

 

URNIK TEKMOVANJA 
     

     

     

12.00  PIONIRKE – U12 (2008 in 2009) 500 m  

12.05  PIONIRJI – U12 (2008 in 2009) 500 m  

12.10  PIONIRKE – U14 (2006 in 2007) 1000 m  

12.20  PIONIRJI – U14 (2006 in 2007) 1000 m  

12.30  PIONIRKE - U16 (2005 in 2004) 1500 m  

12.40  PIONIRJI – U16 (2005 in 2004) 1500 m 

 

 

12.50  ČLANI (1999 in starejši) kratki kros 3000 m  

12.50  ML. MLADINCI (2002 in 2003) 3000 m  

12.50  ST. MLADINCI (2000 in 2001) 4000 m 

 

 

13.10  ML. MLADINKE (2002 in 2003) 3000 m  

13.10  ST. MLADINKE (2000 in 2001) 4000 m  

13.10  ML. ČLANICE (1997 - 1999) 5000 m  

13.10  ČLANICE (1999 in starejše) 5000 m 

 

 

13.35  ML. ČLANI (1997 - 1999) 8000 m  

13.35  ČLANI (1999 in starejši) 8000 m 

   

 

  



                                 
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

SKICA PROGE 

 


