POKAL SLOVENIJE
V TEKMOVALNI HOJI
ŠTARTNA LISTA

Domžale, 9. junij 2019

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja:

Gregor Golja

Napovedovalec:

Robert Herga

Vodja tajništva:

Urška Lavrač

Vodja tehnične službe:

Domen Jarc

Vodja prijavnice:

Jana Strahinič

Meritve časov in obdelava podatkov:

Timing Ljubljana

Vodja sodniške službe:

Tomaž Jarc

Glavni sodnik za hojo:

Majda Areh Novak

Vodja štarterjev:

Robi Horvat

Vodja sodnikov na stezi:

Matjaž Hrovat

Vodja sodnikov na cilju:

Tomaž Drolc

Vodja sodnikov za hojo:

Dominik Česek

Vodja nadzora terena:

Luka Vasle

Vodja proglasitev:

Urška Lavrač

Vodja akreditacij:

Domen Jarc

Varovanje:

Jože Potrbin

Vodja zdravstvene službe:

ZD Domžale

Pritožbena komisija:

Darjo Pungartnik
Gregor Golja
Tomaž Jarc

Delegat AZS:

Darjo Pungartnik
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TEHNIČNA

NAVODILA

TEHNIČNI SESTANEK
Tehnični sestanek vodij ekip bo v sejni sobi v nedeljo, 09. junija 2019 ob 11:30 Domu
športnih organizacij Domžale, na Kopališki ulici 4 v Domžalah (poleg pisarne AK
Domžale).

TAJNIŠTVO
Na dan tekmovanja prične z delom ob 10:30 uri v pisarni AK Domžale, Kopališka ulici
4, Domžale. 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 Domu športnih organizacij Domžale na Kopališki ul. 4 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 ploščadi za vzhodno tribuno stadiona v Domžalah in
na sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici.

PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja na vzhodnem vhodu na stadion. Tekmovalci se morajo javiti v
prijavnici pred nastopom v svoji disciplini:
❖ za hojo:

20 minut

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila
nastopajočih in so predvidoma sledeči:
❖ za hojo:

10 minut pred pričetkom discipline
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MERITVE ČASOV
Meritve časov bo opravil TIMING Ljubljana z napravami za popolno avtomatično
merjenje časov.

REZULTATI
Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca.
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
medalj prvo trem uvrščenim.

MEDICINSKA SLUŽBA
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja v bližini cilja na južni strani
stadiona. Njena lokacija bo ustrezno označena.

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 in predstavniki ekip - trenerji tekmovalcev in tekmovalk v suvanju
krogle, skoku v palico in skoku v višino bodo prejeli akreditacijo ob dvigu startnih številk
v tajništvu. Z akreditacijami bodo imeli trenerji pravico do vstopa na prostor za trenerje
ob tekmovališču za suvanje krogle.
Vsaka ekipa, ki tekmuje v eni od naštetih disciplin, ima pravico do ene akreditacije za
trenerje.
ŽREBANJE
Žrebanje stez in štartnih pozicij je opravljeno v skladu s 166. členom Pravil za atletska
tekmovanja.
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Tekmovalna hoja se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
V vseh kategorijah se uporablja izogibališče (Pit lane). Navodilo za
organizacijo izogibališča je na strani 36., točka 4.1.8. (č), alinea 8.
Na razdaljah do vključno 5000 m je tekmovalec v izogibališču 30 sekund.
TOČKOVANJE

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji za mlajše člane / članice, starejše mladince /
mladinke, mlajše mladince / mladinke, pionirje / pionirke U16, U14 in U12 je posamično
in ekipno. Na vsaki posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 10 točk, drugouvrščeni 9 točk,
tretjeuvrščeni 8 točk, itd. V primeru, da bo v posamezni kategoriji uvrščenih več kot 10
tekmovalcev, bodo v tej kategoriji podeljene točke glede na število uvrščenih
(prvouvrščeni dobi x točk, drugouvrščeni x-1 točko, tretjeuvrščeni x-2 točki, itd.). Za
končni vrstni red atletov in atletinj v posamezni kategoriji se bodo upoštevale točke, ki
jih je posameznik osvojil na vseh petih (5) tekmah Pokala Slovenije v tekmovalni hoji. –
187 – Za končni vrstni red društev se bodo upoštevale vse točke, ki so jih osvojili atleti
oziroma atletinje posameznega društva v vseh kategorijah. Za Pokal Slovenije v
tekmovalni hoji se bodo upoštevale točke vseh petih (5) tekmovanj. Pokalni prvak bo
društvo, ki bo zbralo največ točk, ločeno za moške in ženske. V primeru, da bo v končni
razvrstvi več društev z enakim številom točk, se bodo za končno razvrstitev upoštevale
najboljše posamezne uvrstitve.
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URNIK TEKMOVANJA
9.6.2019
13.30

Hoja 3000 m, mlajši mladinci
Hoja 3000 m, mlajše mladinke
Hoja 3000 m, starejše mladinke
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Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 3. tekma
Domžale, 09.06.2019

Lista udeležencev

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA (AKR)
Št.št. Št.AZS

Priimek in ime

Letnik

Disciplina/-e

400

5249 AVSENEK Karin

2003

Hoja 3000 m

401

2898 RUPAR Kaja

2001

Hoja 3000 m

ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE (KLC)
Št.št. Št.AZS
402

Priimek in ime

6740 BELLAQA Eduard

Letnik
2003

Disciplina/-e
Hoja 3000 m

ATLETSKI KLUB VELENJE (VEL)
Št.št. Št.AZS
403

Priimek in ime

815 GRABNER Jaka

Letnik
2003

Disciplina/-e
Hoja 3000 m

6.06.2019, 15:02:54
http://www.timingljubljana.si
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Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 3. tekma
Domžale, 09.06.2019

09.06.2019
mlajši mladinci, Hoja 3000 m
Začetek: 09.06.2019, 13:30
Proga Št.št. Št.AZS Priimek in ime
1

402

6740

2

403

815

Letnik

Klub

Prijavljen rezultat

BELLAQA Eduard

2003

KLC

19:56,22

GRABNER Jaka

2003

VEL

14:45,30

mlajše mladinke, Hoja 3000 m
Začetek: 09.06.2019, 13:30
Proga Št.št. Št.AZS Priimek in ime
1

400

5249

AVSENEK Karin

Letnik
2003

Klub
AKR

Prijavljen rezultat
16:37,30

starejše mladinke, Hoja 3000 m
Začetek: 09.06.2019, 13:30
Proga Št.št. Št.AZS Priimek in ime
1

401

2898

RUPAR Kaja

Letnik
2001

Klub
AKR

Prijavljen rezultat
18:53,90

6.06.2019, 15:03:26
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