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VODSTVO TEKMOVANJA  
Zimsko Prvenstvo Slovenije v metih za članski in ml. mladinski kategoriji 

 

 

Direktor tekmovanja:                                                             dr. Aleksander Lorenčič  

 

Vodja tekmovanja:  Gorazd Rajher  
 

Napovedovalka:  Karmen Grnjak 
 

Vodja tajništva:  Marija Pralija  
 

Vodja tehnične službe:  Rok Panikvar  
 

Vodja prijavnice:  Franc Ivančič  
 

Obdelava podatkov:  Sodniški zbor Ptuj  
 

Vodja sodniške službe:  Zoran Nedog   
 

Glavni sodnik:  Janko Cerjak  

Vodja sodnikov za kroglo:  Slobodan Siračevski   

Vodja nadzora terena:  Robi Prelog    
 

Vodja proglasitev:  Hedvika Korošak  
 

Vodja zdravstvene službe:  dr. Aljaž Čuš   
 

 

Pritožbena komisija: Matija Molnar   

 Gorazd Rajher 

 Zoran Nedog   
 

Delegat AZS:  Matija Molnar    

 

Organizator tekmovanja:  Atletski klub Ptuj   

 

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

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

 
TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnični sestanek vodij ekip bo v nedeljo, 24. 2. 2019, ob 09:45  v dvorani atletskega stadiona. 

 

TAJNIŠTVO 
 

Tajništvo tekmovanja se nahaja v pisarni AK Ptuj (vhod C). 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 8.30 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. 

 

ŠTARTNINA 
 

Štartnina znaša sedem (7) evrov na štart. 

 

GARDEROBE 
 

Garderobe so zagotovljene v stavbi Mestnega 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 na pomožnem travnatem igrišču (možna uporaba orodij) ter 
atletski dvorani pod tribuno (ni možna uporaba orodij). Tehnični del ogrevanja poteka na 
posameznih tekmovališčih. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja pod tribuno v atletski dvorani. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred 

nastopom v svoji disciplini: 
 

 za tehnične discipline: 30 minut 
 

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

in so predvidoma sledeči: 

 
 za tehnične discipline: 25 minut pred pričetkom discipline 

 

Tekmovalci, ki svoj nastop zaključijo po treh poizkusih oz. po šestih, bodo s tekmovališča odpeljani 
v spremstvu sodnika. 
 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

ORODJA 
 

Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici 1 uro pred tekmovanjem. Na istem 
mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli. 

 

NAČIN NAPREDOVANJA 
Vsi nastopajoči imajo tri poizkuse, najboljših osem pa v obratnem vrstnem redu še tri dodatne 
poizkuse. Tekmovalci iz tujine imajo na voljo po tri poizkuse, nato pa dodatne tri samo v primeru 
ko se dopolnjuje finale do 8 tekmovalcev. 

 

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 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 ob izhodu iz atletske dvorane na stadion. 
 

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, predstavniki ekip in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele 

akreditacijo v prostorih tajništva. Akreditacija opredeljuje možen dostop do posameznih lokacij 

na štadionu. 

 

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
URNIK TEKMOVANJA 

 

POZOR – PRIČETEK TEKMOVANJA TER 

URNIK JE SPREMENJEN! 
   

10.20 OTVORITEV TEKMOVANJA 

10.30 Disk (m + mmi)    

10.45   Kopje (ž + mme)  

11.45 Disk (ž + mme)    

12.00   Kopje (m + mmi)  

13.30 Kladivo (ž + mme)    

14.00  Krogla miting vse kategorije  

14.20 Kladivo (m + mmi)    

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

ŠTARTNA LISTA –  

miting v suvanju krogle 

  

MLAJŠE MLADINKE (2002/03) Krogla / 3,00 kg    ura: 14:00 

zap. št št. številka Št. AZS Priimek Ime letnik klub rezultat 

1. 3 2026 Starašinič Manca 2002 MASS 1333 

2. 5 2298 Juhart Hana 2005 VEL 1109 

3. 4 6157 Zajc Tjaša 2002 MASS 1416 

        
MLAJŠI MLADINCI (2002/03) Krogla / 5,00 kg    ura: 14:00 

zap. št št. številka Št. AZS Priimek Ime letnik klub rezultat 

1. 2 937 Duhovnik Jan 2003 MASS 1088 

2. 1 4653 Križman Matic 2003 DOM 1283 

 

ČLANICE 
 

Krogla / 4,00 kg 
   

ura: 14:00 

zap. št št. številka Št. AZS Priimek Ime letnik klub rezultat 

1. 6 15810 Lap Liza 1999 MASS 1126 

 


