Pokal Slovenije
v tekmovalni hoji
4. tekma

ŠTARTNA LISTA
Celje, 05.09.2020

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik: Stane Rozman
Vodja tekmovanja: Iztok Dimitrijević
Sponzorji:

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja:
Vodja tajništva:
Vodja tehnične službe:
Vodja protokola:
Napovedovalec:

Iztok Dimitrijević
Nevenka Jelen Dimitrijević
Sretko Đumić
Nastja Čop
Robert Herga, Matevž Majcen

Vodja zdravstvene službe:
Meritve časov, dolgih metov in obdelava podatkov:

Branka Kocuvan
Timing Ljubljana

Vodja sodniške službe:

Vlado Žirovec

Glavni sodnik za teke:
Glavni sodnik za skoke:
Glavni sodnik za mete:
Glavni sodnik v prijavnici:

Damijan Selan
Silva Pintar
Silvana Koren
Alenka Zavadlav

Vodja prijavnice:
Vodja štarterjev:
Vodja sodnikov na stezi:
Vodja sodnikov na cilju:
Vodja sodnikov za daljino, troskok:
Vodja sodnikov za višino:
Vodja sodnikov za palico:

Vodja sodnikov za disk, kopje:
Vodja nadzora terena:

Darja Marolt Valant
Tonka Kadilnik
Miran Schneberger
Franc Koželj
Zlatka Kadilnik
Ivo Galič
Roman Lešek (sobota)
Igor Topole (nedelja)
Martin Stepišnik (sobota)
Adi Vidmajer (nedelja)
Boško Randželović
Tone Grajžl

Pritožbena komisija: Klemen Matkovič
Iztok Dimitrijević
Vlado Žirovec

delegat AZS
vodja tekmovanja
vodja sodniške službe

Delegat AZS:

Klemen Matkovič

Vodja sodnikov za kladivo, kroglo:

TEHNIČNA

NAVODILA

TEHNIČNI SESTANEK
Tehnični sestanek vodij ekip bo v sejni sobi društva, ki se nahaja v dvorani, na galeriji, v soboto,
05.09.2020, ob 15.00 uri.

GLEDALCI
Prisotnost gledalcev na tribuni ne bo dovoljena, lahko pa bodo na tribuni vodje ekip, tekmovalci,
trenerji, fizioterapevti in šoferji, vendar se bodo morali vsi držati navodil glede zahtevane razdalje
2m eden do drugega. V nasprotnem primeru bodo najprej opozorjeni, nato odstranjeni s tribune.

TAJNIŠTVO
Na dan tekmovanja prične tajništvo z delom ob 12:30 uri. Tajništvo se nahaja v dvorani na galeriji.
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.
Vodja ekipe podpiše izjavo, da so vsi tekmovalci ekipe zdravi oziroma ne kažejo nobenega od
naslednjih simptomov: povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo,
nahod, težko dihanje, driska...

STARTNINA
Startnina znaša 7 eur na disciplino.
Startnina mora biti plačana na transakcijski račun organizatorja tekmovanja do petka, 04.09.2020.
Pri plačilu startnine na TRR je možen dvig štartnih številk samo z dokazom o plačilu startnine na
TRR. Transakcijski račun organizatorja je SI56 0510 0801 5088 051, odprt pri Abanki.

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.
V garderobah naj tekmovalci ohranijo priporočeno razdaljo 2m do drugih oseb.

OTVORITEV TEKMOVANJA
Svečana otvoritev tekmovanja bo prvi dan tekmovanja s pričetkom ob 15:50 uri.

TERENI ZA OGREVANJE
Ogrevanje pred tekmovanjem je zunaj stadiona. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih
tekmovališčih.
Pri ogrevanju naj tekmovalci ohranijo priporočeno razdaljo 2 m do drugih oseb.

PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja pri vhodu na stadion. 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 sledeči:
 za teke in hojo:

10 minut pred pričetkom discipline

V prijavnici naj tekmovalci ohranijo priporočeno razdaljo 2 m do drugih oseb.

ODHOD IZ TEKMOVALIŠČA
Tekači opremo odložijo v košare, po nastopu pa odidejo s tekmovališča skozi poseben izhod pri
cilju, kjer prejmejo svojo opremo. Skozi isti izhod zapustijo stadion tudi tekmovalci v tehničnih
disciplinah.

MERITVE
Meritve časov bo opravil TIMING Ljubljana z napravami za popolno avtomatično merjenje časov.
Meritve dolgih metov bo izvedel TIMING Ljubljana z elektronsko merilno napravo.

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
za vodje ekip in press bo možno prevzeti 30 minut po tekmovanju v tajništvu oziroma so objavljeni
na spletni strani AZS po končanem tekmovanju.

PROGLASITVE
Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj
prvim trem uvrščenim. Po koncu tekmovanja bodo podeljeni pokali najboljšim trem ekipam posebej
v moški in ženski konkurenci.

MEDICINSKA SLUŽBA
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja pri vhodu iz stadiona v dvorano.

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.

ŽREBANJE
Žrebanje stez in štartnih pozicij je opravljeno v skladu s 166. členom Pravil za atletska tekmovanja.

PRISOTNOST TRENERJEV V PROSTORU POD TRIBUNO
V prostor pod tribuno (za živo mejo) bo dovoljen vstop le trenerjem skoka v daljino in troskoka za
čas trajanja teh disciplin. Ti trenerji se zberejo pred prijavnico in se jih 30 min pred začetkom
discipline v skupini odpelje v prostor pod tribuno. Po zaključku teh disciplin morajo trenerji ta prostor
zapustiti.
V prostoru pod tribuno naj trenerji ohranijo priporočeno razdaljo 2m do drugih oseb.
Tekmovalce in tekmovalke opozarjamo, da na tekmovališču ni dovoljeno imeti avdio in
telekomunikacijskih naprav. Organizator ne sprejema odgovornosti za morebitne poškodbe in
odtujitve.

URNIK
1. DAN – 05.09.2020
15.05

HOJA 3000 m pionirke U16
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Lista udeležencev

ATLETSKI KLUB KRANJ (AKK)
Št.št.
402

Priimek in ime
5577 DI LENARDO Tara

Letnik
2006

Disciplina/-e
Hoja 3000 m

ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR (ŠTA)
Št.št.
401

Priimek in ime
15705 REICHT Tamara

Letnik
2005

Disciplina/-e
Hoja 3000 m

3.09.2020, 20:04:16
http://www.timingljubljana.si
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pionirke U16, Hoja 3000 m
Začetek: 05.09.2020, 15:05
Proga Št.št. Št.AZS Priimek in ime
1

401

15705

2

402

5577

Letnik

Klub

Prijavljen rezultat

REICHT Tamara

2005

ŠTA

16:12,40

DI LENARDO Tara

2006

AKK

18:07,54

http://www.timingljubljana.si
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