POKAL SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI
2. TEKMA

ŠTARTNA LISTA

Novo mesto, 27.6.2020

ČASTNI ODBOR
Častni član AK KRKA / Honorary member AK KRKA:

Boris Dular

Častni član AK KRKA/ Honorary member AK KRKA :

Janez Penca

.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik:

Mario Mohorovič

Podpredsednik:

Igor Primc

Vodja tekmovanja:

Andrej Jeriček

Vodja trženja:

Borut Retelj

Vodja propagande:

Borut Retelj

Vodja financ:

Matjaž Fabjan

VODSTVO TEKMOVANJA

Vodja tekmovanja:

Andrej Jeriček

Pomočnik vodje tekmovanja:

Borut Retelj

Napovedovalec:

Jože Robek

Vodja tajništva:

Matjaž Fabjan

Vodja tehnične službe:

Kim Zelič, Mišo Matijevič

Vodja prijavnice:

Julia Žefran

Meritve časov in obdelava podatkov:

Timing Ljubljana

Vodja sodniške službe:

Blaž Brulc

Glavni sodnik za tekmovalno hojo:
Glavni sodnik v prijavnici:
Vodja štarterjev:
Vodja nadzora terena:

Stanko Klemenčič
Romana Marinč
Ahac Moretti
Matjaž Zupančič

Vodja proglasitev:

Valentina Žefran

Vodja akreditacij:

Matjaž Fabjan

Varovanje:

Slavko Malnar

Organizacija pomočnikov

Slavko Malnar

Vodja zdravstvene službe:

Matjaž Pregrat

Pritožbena komisija:

Luka Cmok
Andrej Jeriček
Igor Nikolič

Delegat AZS:

Luka Cmok

TEHNIČNA

NAVODILA

TEHNIČNI SESTANEK
Tehnični sestanek vodij ekip bo v 27.6.2020 ob 12.00 v veliki sejne sobi upravne zgradbe
stadiona.

TAJNIŠTVO
Na dan tekmovanja prične z delom ob 12.00 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.
Predstavnik kluba v tajništvu podpiše izjavo, da so vsi tekmovalci iz njegovega kluba zdravi oz.
ne kažejo kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura,
kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka),
driska
Trenerje in vodje ekip prosimo, da na tribuni zagotovijo varno razdaljo (1,5m) med tekmovalci.
Za organizacijo tekmovanj je potrebno upoštevati Priporočila NIJZ o izvajanju vadbe in
tekmovanj ter Tekmovalno-tehnična pravila AZS.
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf
GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene v garderobnih prostorih AK Krka v upravni zgradbi stadiona Portoval
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 metališču nad tribunami stadiona in na
pomožnem nogometnem igrišču v neposredni bližini centralnega stadiona.. Tehnični del
ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih.

PRIJAVNICA
Prijavnica se nahaja na vzhodnem vhodu stadiona Portoval (štart 300m). Tekmovalci se morajo
javiti v prijavnici pred nastopom v svoji disciplini:
❖ za tekmovalno hojo:

20 minut

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

15 minut pred pričetkom discipline

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.
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 na objektu stadiona pri prijavnici.

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.
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Lista udeležencev

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA (AKR)
Št.št.
401

Priimek in ime
5249 AVSENEK Karin

Letnik
2003

Disciplina/-e
Hoja 3000 m

ATLETSKI KLUB VELENJE (VEL)
Št.št.
403

Priimek in ime
815 GRABNER Jaka

Letnik
2003

Disciplina/-e
Hoja 3000 m

26.06.2020, 10:19:10
http://www.timingljubljana.si

1/1

Urnik tekmovanja
27.06.2020
13:50

Hoja 3000 m, mlajši mladinci , 1
Hoja 3000 m, mlajše mladinke , 1
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