
                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

TROBOJ ČLANSKIH REPREZENTANC 

HRVAŠKE, SRBIJE IN SLOVENIJE 

 

 

 

ŠTARTNA LISTA 

Novo mesto, 22. 1. 2020 

 

 

 

 

 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

ORGANIZACIJSKI  ODBOR 

 

Predsednik in vodja prireditve: Vladimir Kevo 

 

Podpredsednik: Mario Mohorovič 

 

Vodja tekmovanja: Andrej Jeriček 

 

Vodja trženja: Borut Retelj 

 

Vodja propagande: Borut Retelj 

 

Vodja financ: Matjaž Fabjan 

 

 

  



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

  

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
  

http://www.krka.si/
http://www.novomesto.si/si/
https://www.zav-sava.si/
http://www.mservis.si/
http://www.enigmacreativecommunications.com/
http://www.avtoslak.si/
http://www.medle.si/
http://www.vaskanal.com/
http://www.gpi.si/
http://www.komunala-nm.si/
http://www.mojmojster.net/embis
http://instalacije-zagar.si/
http://www.revoz.si/
http://www.ursa.si/
https://www.triglav.si/
http://www.alva.si/


                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adria-mobil.com/
https://www.radio1.si/
http://www.ggnm.si/si
http://www.remos.si/
http://www.kobra.si/
http://www.messer.si/
http://radioaktual.si/
http://www.dolenjskilist.si/si/
https://www.facebook.com/Movie-Bar-Novo-mesto-104193569685634/
http://totalnm.si/
http://www.salon-masaze.com/
http://si.sodexo.com/home.html
http://www.gvs.si/
http://optika-poljsak.si/
http://www.lekarna-novak.si/pages/si/predstavitev.php
https://www.cuvaj.si/
http://www.rem.si/
http://www.secnik.eu/
http://www.velkavrh.si/


                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

Vodja tekmovanja: Andrej Jeriček  

 

Napovedovalec: Robert Herga 

 

Vodja tajništva: Marija Šestak 

 

Vodja tehnične službe: Mišo Matijevič 

 

Nadzor terena: Matjaž Zupančič 

 

Vodja prijavnice: Gregor Rus  

 

Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana 

 

Vodja sodniške službe: Igor Nikolič  

 

Glavni sodnik: Aleš Janžovnik  - tehnične discipline 

 Stanko Klemenčič - teki 

 

Vodja štarterjev: Damijan Selan 

Vodja sodnikov na stezi: Andrej Kotnik 

Vodja sodnikov na cilju: Ajda Bauer 

Vodja sodnikov za daljino, troskok: Romana Marinč 

Vodja sodnikov za višino: Janez Mohorčič 

Vodja sodnikov za palico: Borut Podgornik 

Vodja sodnikov za kroglo: Mirko Alapovič 

 

Vodja proglasitev: Marija Šestak 

 

Varovanje: Slavko Malnar  

 

Organizacija pomočnikov Slavko Malnar  

 

Vodja zdravstvene službe: Matjaž Pregrat 

 

 

Pritožbena komisija: Andrej Jeriček 

 Luka Cmok 

 Igor Nikolič 

  

 

Delegat AZS:  Luka Cmok 

 

 

 

 

 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

  
 

  



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

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

POSEBNA OBVESTILA 

 
SPLOŠNO 

Zaradi specifičnih tehničnih zadev objekta, vse udeležence vljudno naprošamo, da se natančno držijo navodil 

o gibanju in obnašanju v objektu.  

Vhod v dvorano je iz glavnega parkirišča, ki se nahaja na zahodni strani objekta. 

Na vhodnem delu objekta so locirane tribune. Pod tribuno se nahajajo tajništvo. Ob vhodu v objekt je tudi 

prevzem številk. 

Garderobe za tekmovalce in tekmovalke so locirane severno od tribune. Izven dvorane so locirani tuši in 

garderobe.  

Ogrevanje je možno zgolj na razširjenem delu dvorane ali na površinah izven dvorane. Na območju 

dostopa na atletska tekmovališča zaradi ožin in ozkih prehodov ogrevanje ni dovoljeno!!! 

Dostop na tekmovališče je možen zgolj skozi prijavnico, ki se nahaja na severovzhodnem delu objekta. V 

prijavnici bodo sodniki poleg vsega ostalega, kontrolirali tudi dolžin žebljev, ki ne smejo biti daljši od 6mm. V 

prijavnici je locirana tudi kontrola orodja.  

 

PALICE ZA SKOK OB PALICI 

Oddaja palic za skok ob palici je ob tovornih vratih (označeno na skici) na severovzhodnem delu objektu. 

Palice se v prijavnico dostavi iz zunanje strani objekta.  

Sprejem palic:  14.00 – 14.15 ure 

Palice bodo od tu pripeljane na tekmovališče.  

 

Prevzem palic: 

Prevzem palic bo na istem mestu kot oddaja  20.00 – 20.15 

 

OGREVANJE NA TEKMOVALIŠČU 

Ogrevanje neposredno pred samim štartom (stopnjevanja, štarti…) bo atletom omogočeno na samem 

tekmovališču. Prostor za ogrevanje sprinterjev bo zagotovljeno na drugi ravnini prvega zavoja na vhodni 

strani tekmovališča. Tekačem v krožnih tekih bo ogrevanje omogočeno v ravnini teka na 60 m. Atleti v 

tehničnih disciplinah se bodo lahko ogrevali na samem tekmovališču, kjer nastopajo.   

 

V izogib morebitnim neljubim dogodkom vse tekmovalce naprošamo, da se držijo določenih smeri 

gibanja!!! 

 

 
 
 

TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnični sestanek se prične ob 14:00 v sejni sobi pod tribunami. Vodje reprezentanc bodo na sestanku 

dobili štartne številke, akreditacije in vse potrebne informacije. 

 

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. 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

OTVORITEV TEKMOVANJA  
 

Otvoritev tekmovanja se prične ob 15.45. 

 

 
GARDEROBE 
 

Garderobe so zagotovljene severno od tribune in so označene z napisi. Zagotovljene so ločene garderobe 

za moške in ženske tekmovalce. 

 

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

 

 

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je vsem tekmovalcem omogočeno na označenih asfaltni površini znotraj 
objekta okoli kolesarske steze.  
 
Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 

 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja v podhodu vstopa na tekmovališče. 

V prijavnici bodo sodniki poleg vsega ostalega, posebej kontrolirali tudi dolžin žebljev, ki ne 

smejo biti daljši od 6mm.  

 

Tekmovalci se morajo pred nastopom v svoji disciplini javiti v prijavnici vsaj: 

 

 za teke: 20 minut pred pričetkom discipline 
 za ovire:  25 minut pred pričetkom discipline 
 za tehnične discipline: 35 minut pred pričetkom discipline 
 za skok s palico: 65 minut pred pričetkom discipline 

 

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani organizirano in v skupini skladno z navodili vodje prijavnice. Časi 

odhodov na tekmovališče bodo odvisni od števila nastopajočih tekmovalcev oziroma števila 

skupin v posamezni disciplini.  

 

Predvideni časi odhoda na tekmovališče sledeči: 

 

 za teke: 15 minut pred pričetkom discipline 
 za ovire: 20 minut pred pričetkom discipline 
 za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline 
 za skok s palico: 60 minut pred pričetkom discipline 

 
Vstop trenerjev v tehničnih disciplinah na tekmovališče je istočasno z atleti z ustrezno akreditacijo. 

Prostor za trenerje bo posebej določen in označen.    

 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
TEKI 
 

4x400m 
Start na 400m ali 4x400 m je na ovalnem delu prvega zavoja tekmovališča (bela črta z modro črtico). Prvi 
tekač preteče dva ovinka po svoji progi nato po notranji strani. Predaje so na modrih oznakah pri cilju. 
Drugi, tretji in četrti tekmovalec celotno dolžino pretečeta po notranji progi.  
 
800m 
Tekmovalci/ke pričnejo tek na ločenih stezah po katerih pretečejo eno krivino ter se po prehodu prehodne 
črte dodatno označene s prizmami razvrstijo na notranjo progo. Lahko se zgodi da na eni progi štartata 
dva tekmovalca/ki. 

 
ORODJA 
 

Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici vsaj 1 uro pred tekmovanjem. Po kontroli orodja 
bodo ta dostavljena tekmovalcem na tekmovališče. 
Prevzem orodij po tekmovanju je na istem mestu kot so ta oddali pred tekmovanjem. 
 
Dovoljena so izključno orodja (krogle) za dvoranska tekmovanja! 

 
DVIGOVANJE LETVICE 
 

Višina – moški: 165 cm, po 5 do 195 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm 
Višina – ženske: 140 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm 
Palica – moški:  300 cm, po 20 cm do 420 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm 
Palica – ženske: 200 cm, po 20 cm do 300 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm 
 
Opomba: Minimalna možna začetna višina pri skoku ob palici je 190 cm! 

 

PREDLAGANE DOLŽINE DESK PRI TROSKOKU 

 

     Moški: 13m  

     Ženske: 11m 

 

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 oz. pri vhodu na    tribuno. 

 

Bilten z rezultati bodo objavljeni na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju. 

 

TOČKOVANJE 

Posamezne discipline: 

1. mesto – 7 točk 

2. mesto – 5 točk 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

3. mesto – 4 točke 

4. mesto – 3 točke 

5. mesto – 2 točki 

6. mesto – 1 točka 

 

Štafeta: 

1. mesto – 7 točk 

2. mesto – 4 točke  

3. mesto – 2 točki 

 
PROGLASITVE 
 

Podelitev pokalov zmagovalcem bo izvedena po zaključku tekmovanja, na podelitev prideta po 2 atleta iz 

reprezentance, 1 atlet in 1 atletinja. 

 
MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na tekmovalnem platoju ob vhodu na 
tekmovališče (stopnice v podhod). 

 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Ugovori tekmovalcev, trenerjev ali pooblaščenih zastopnikov tekmovalcev se podajo glavnemu sodniku. 

Za teke se ugovori podajajo glavnemu sodniku za teke, za višinske in daljinske skoke in mete (suvanje 

krogle) pa se ugovori podajajo glavnemu sodniku za tehnične discipline. 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. Vsaka reprezentanca bo dobila 5 različnih akreditacij za trenerje v tehničnih disciplinah, s 

katerimi jim bo omogočen dostop do trenerskih lokacij ob tekmovališču. 

 

ŽREBANJE 

 

V vsaki disciplini, ki se točkuje nastopata 2 tekmovalca in 2 tekmovalki iz vsake države, vsaka 

reprezentanca prijavi 1 štafeto. Organizator je opravil žreb začetnih pozicij po spodaj navedenem kjuču: 

 

Moški: Ženske: 

Slovenija - B Slovenija - A 
Srbija - A Srbija - C 

Hrvaška - C Hrvaška - B 

 

V skupinah zunaj konkurence bo žrebanje stez in štartnih pozicij pri šprintu (tek 60 m), krožnih tekih 

(razdalje več kot 400 m) opravljeno v skladu s 166. členom Pravil za atletska tekmovanja.  

 

 



                           

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 


