
                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

POKAL SLOVENIJE V TEKMOVALNI 
HOJI / 1. TEKMA 

 

ŠTARTNA LISTA  
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VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

Vodja tekmovanja: MOJCA VERHOVNIK 

Pomočnik vodje tekmovanja: KAJA DEBERŠEK 

Napovedovalec: DOMEN ŽNIDARIČ 

Vodja tajništva: MILENA ZAGERNIK 

Vodja tehnične službe: ROK KONEČNIK 

Vodja prijavnice: METKA VOGRINEC 

Meritve časov in obdelava podatkov: TIMMING LJUBLJANA 

Vodja sodniške službe: BOJAN POGOREVC 

Glavni sodnik za teke: SAMO ZUPANČIČ  

Glavni sodnik za skoke: RAJKO ZUPANČIČ 

Glavni sodnik za mete: DAMIJAN SELAN 

Glavni sodnik v prijavnici: MILAN KABAJ  

Vodja štarterjev: BENO JELEN 

Vodja sodnikov na stezi:  KAJA DEBERŠEK 

Vodja sodnikov na cilju:  MOJCA KOREN 

Vodja sodnikov za daljino, troskok: ROBI BREZOVNIK 

Vodja sodnikov za višino:  JAKA POGOREVC 

Vodja sodnikov za palico:  PAVEL PORI 

Vodja sodnikov za kroglo:  LANA VERHOVNIK 

Vodja sodnikov za kladivo:  ZORAN POTOČNIK 

Vodja sodnikov za disk, kopje:  ZORAN POTOČNIK 

Vodja nadzora terena: KAJA DEBERŠEK 

Vodja proglasitev: IRENA ŠMID 

Vodja akreditacij: MILENA ZAGERNIK 

Varovanje: ROK KONEČNIK 

Vodja zdravstvene službe:  HELENA PEČOLER 

Pritožbena komisija:  

vodja tekmovanja MOJCA VERHOVNIK 

vodja sodniške službe BOJAN POGOREVC 

delegat AZS IGOR GODEC 

 

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

T E H N I Č N A  N A V O D I L A 
 

 
TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnični sestanek vodij ekip bo v soboto, 20.6.2020, ob 12.00 v sejni sobi Športne dvorane 

Vinka Cajnka.   

 

OTVORITEV TEKMOVANJA 

Otvoritev tekmovanja bo ob 13.00. 

 

TAJNIŠTVO 
 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 9.00 uri. Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke in 
tehnična navodila. Plačilo startnin se izvede na TRR Atletskega kluba Slovenj Gradec  SI 56 
048510001531388 (NKBM). Startnina znaša 7€ na start. 
 

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 pritličju športne dvorane 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 asfaltnem igrišču, pomožnem nogometnem travnatem 
igrišču in pohodni stezi, ki obkroža zunanje športne objekte. Vse površine so v neposredni 
bližini stadiona. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja pred vhodom na stadion. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred 

nastopom v svoji disciplini: 
 

❖ za teke: 20 minut 
❖ za tehnične discipline: 35 minut 
❖ za skok s palico: 60 minut 

 

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

nastopajočih in so predvidoma sledeči: 
 

❖ za teke: 10 minut pred pričetkom discipline 
❖ za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline 
❖ za skok s palico: 50 minut pred pričetkom discipline 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

ORODJA 
 

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

 

DVIGOVANJE LETVICE 
 Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice: 
 

Višina – moški: 145 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm; 

Višina – ženske: 135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm; 

Palica – moški: 200 cm, po 20 cm do 300 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm; 
Palica – ženske: 200 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm; 

 

MERITVE ČASOV 
 

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

 

REZULTATI 
Rezultati bodo objavljani na ročnih semaforjih po vsakem poskusu, nekatere pa bo objavil tudi 
napovedovalec. Po končani disciplini bodo rezultati objavljeni na oglasnem prostoru. 
Bilten z rezultati za vodje ekip in press bo bodo 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. 
Proglasitev zmagovalnih ekip bo ob 19.10. 
 

 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona 20 m od izhoda z 
stadiona pri cilju.  

 

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 8. člena Tehničnih pravil. 

 

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 z 20. členom Tehničnih pravil.  



Lista udeležencev

Slovenj Gradec, 20.06.2020

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 1. tekma

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA (AKR)

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

5427401 2008PAČNIK Jaka Hoja 2000 m

ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR (ŠTA)

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

16568402 2001KRIŽNIK Filip Hoja 5000 m

18.06.2020, 20:37:25

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



Urnik tekmovanja

20.06.2020

12:00 Hoja 2000 m, pionirji U14 , 1

12:15 Hoja 5000 m, starejši mladinci , 1



Slovenj Gradec, 20.06.2020

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 1. tekma

20.06.2020

pionirji U14, Hoja 2000 m

Proga Št.št. Št.AZS Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

Začetek: 20.06.2020, 12:00

AKR2008PAČNIK Jaka1 401 5427

starejši mladinci, Hoja 5000 m

Proga Št.št. Št.AZS Priimek in ime KlubLetnik Prijavljen rezultat

Začetek: 20.06.2020, 12:15

ŠTA2001KRIŽNIK Filip1 402 16568

18.06.2020, 20:05:57
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