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ORGANIZATOR: ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA, http://www.admass.si 

ČASTNI ODBOR 

Sašo Apostolovski 

Marko Kolenc 

Dušan Olaj 

 

Vodja tekmovanja:       ALBERT ŠOBA 

Vodja tehnične službe: KAROLINA BRATINA KOSTARAKOVA 

Tajništvo tekmovanja: NATAŠA ČEBOKLI BLEIWEIS  

Vodja proglasitev: NATAŠA ČEBOKLI BLEIWEIS  

Napovedovalec:            DEJAN LENART 

Zdravniška služba: DARIJA ŠOBA 

Elektronske meritve in obdelava podatkov: TIMING LJUBLJANA 

 

Delegat AZS:                                                                                              IGOR GODEC 

Glavni sodnik za hojo: AREH NOVAK MAJDA 

  

Pritožbena komisija: IGOR GODEC 

 ALBERT ŠOBA 

 AREH NOVAK MAJDA 
 

TEHNIČNI SESTANEK 
Tehnični sestanek bo v sejni sobi stadiona ob 11.30 uri.  
 

TAJNIŠTVO 
Na dan tekmovanja prične z delom ob 10.30 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 sobah 31 in 32 za ženske (vhod desno) oz. 33 in 34 za moške (vhod levo). Stvari ne 

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

TERENI ZA OGREVANJE 

Ogrevanje pred tekmovanjem je na pomožnem stadionu ali v dvorani. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih 

tekmovališčih. V primeru dežja bo ogrevanje v dvorani. 



                                                                          
     

    
          

 

 

PRIJAVNICA  
Prijavnica se nahaja med obema stadionoma. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred nastopom v svoji disciplini: 
❖ za teke in hojo: 20 minut 

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

sledeči: 

❖ za teke in hojo: 10 minut pred pričetkom discipline 
 
MERITVE ČASOV 
 

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

REZULTATI 
Rezultati bodo objavljeni prek napovedovalca in na posamičnih disciplinah z ročnimi semaforji po vsakem nastopu 
tekmovalca. 
 

Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski v prehodu na tribuno. 
 
PROGLASITVE 

Po zaključku vseh disciplin bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev priznanj prvo trem 
uvrščenim ekipam. 

 
MEDICINSKA SLUŽBA  je zagotovljena v času tekmovanja v bližini cilja za teke. 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za hojo ali sodniku v prijavnici. Pritožba se vlaga v tajništvu tekmovanja v 

skladu z določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja. 

 
TOČKOVANJE 
Pokal Slovenije v tekmovalni hoji je posamično in ekipno. 

Na vsakem tekmovanju dobi prvouvrščeni v posamezni kategoriji 10 točk, drugi 9 točk, tretji 8 točk itd. V primeru, da bo v 

posamezni kategoriji uvrščenih več kot 10 tekmovalcev, bo prvi dobil toliko točk kot bo uvrščenih, drugi 1 manj… 

Za končni vrstni red atletov in atletinj v posamezni kategoriji se bo upošteval seštevek točk vseh petih tekmovanj Pokala 

Slovenije v tekmovalni hoji. 

Za končni vrstni red društev se bo upošteval seštevek vseh točke vseh tekmovalcev društva na vseh petih tekmovanjih. 

Pokalni prvak bo društvo, ki bo zbralo največ točk, ločeno za moške in ženske. 

V primeru, da bo v končni razvrstitvi več društev z enakim številom točk, se bodo za končni vrstni red upoštevale najboljše 

posamezne uvrstitve. 

Pravico nastopa imajo le registrirani atleti slovenskih atletskih društev. 

 Tekmuje se na lastno odgovornost, organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe ali kraje.  



                                                                          
     

    
          

 

 
URNIK 

 

11.40 HOJA 1000m pionirke U12 

11.50 HOJA 2000m pionirji U14 

12.05 HOJA 3000m pionirji in pionirke U16 

 



Lista udeležencev

Ljubljana, 18.05.2019

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 2. tekma

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA (AKR)

Št.št. Št.AZS Priimek in ime Letnik Disciplina/-e

5447401 2007PFAJFAR Rok Hoja 2000 m

ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA (MASS)

Št.št. Št.AZS Priimek in ime Letnik Disciplina/-e

5082402 2005LAH Jon Hoja 3000 m

ATLETSKI KLUB VELENJE (VEL)

Št.št. Št.AZS Priimek in ime Letnik Disciplina/-e

7913403 2008GRABNER Ana Hoja 1000 m

5558404 2004PROSTOR Tjaša Hoja 3000 m

16.05.2019, 15:29:14

1 / 1http://www.timingljubljana.si



Ljubljana, 18.05.2019

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 2. tekma

18.05.2019

pionirke U12, Hoja 1000 m

Proga Št.št. Št.AZSPriimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

Začetek: 18.05.2019, 11:40

VEL2008GRABNER Ana 7:13,701 403 7913

pionirji U14, Hoja 2000 m

Proga Št.št. Št.AZSPriimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

Začetek: 18.05.2019, 11:50

AKR2007PFAJFAR Rok 11:04,971 401 5447

pionirji U16, Hoja 3000 m

Proga Št.št. Št.AZSPriimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

Začetek: 18.05.2019, 12:05

MASS2005LAH Jon 19:29,111 402 5082

pionirke U16, Hoja 3000 m

Proga Št.št. Št.AZSPriimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

Začetek: 18.05.2019, 12:05

VEL2004PROSTOR Tjaša 19:41,551 404 5558

16.05.2019, 15:30:25
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