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ORGANIZACIJSKI ODBOR 

 

Predsednik: Matjaž Sovdat 

Sekretar: Aljaž Černigoj 

Vodja sodniškega zbora: Matej Gaberšček 

Vodja propagande: Maša Klavora 

Vodja financ: Tjaša Požin 

Člani: Aljoša Rejc, Veronika Gregorčič, Lojzek Rutar,  

Marko Kenda Drekonja, Dominik Leban Jež, Gregor Močnik 

 

 

SPONZORJI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 

 
 
 

 
 

VODSTVO TEKMOVANJA 

 

Vodja tekmovanja:   Matjaž Sovdat 

Napovedovalec:    Maša Klavora 

Vodja tajništva:    Tjaša Požin Lovre 

Vodja tehnične službe:   Silvo Golja 

Vodja prijavnice:    Lidija Markič 

Obdelava podatkov:   Timing – Ljubljana 

Vodja sodnikov za daljino:  Aljaž Černigoj 

Vodja sodnikov za vortex:  Sabina Sovdat 

Vodja sodnikov na stezi:  Andrej Korošec 

Vodja sodnikov na cilju:   Armin Makovec 

Vodja štarterjev:    Marjan Perkman 

 

Vodja sodniške službe:   Matej Gaberšček 

Glavni sodnik za moške:  Damijan Selan 

Glavni sodnik za ženske:  Anita Šturm Trupej 

Delegat AZS:    Jošt Andreja 

 

Vodja nadzora terena:   Marko Kenda Drekonja 

Vodja proglasitev:   Tjaša Požin Lovre 

Vodja zdravstvene službe:  Metod Fon GRS Tolmin 

Pritožbena komisija:  

                                             delegat:  Jošt Andreja 

                                             vodja tekmovanja:  Sovdat Matjaž 

                                             vodja sodniške službe:  Gaberšček Matej 

 

 

Organizator tekmovanja: Atletsko društvo Posočje 

 

 



                 

 
 
 

 
 

TEHNIČNA NAVODILA: 

TEHNIČNI SESTANEK 

Tehnični sestanek vodij ekip bo ob 09.20 v premičnem objektu na vzhodni strani stadiona ob 

prijavnici. 

 

TAJNIŠTVO 

Tajništvo tekmovanja se nahaja na zahodni strani stadiona v premičnem objektu ob cilju. Na dan 

tekmovanja prične z delom ob 8.50 uri.  

Predstavnik kluba v tajništvu oddajo 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. 

Vodje ekip tu prevzamejo štartne številke in tehnična navodila ter predložijo potrdilo o plačilu 

štartnine (12 € na štart), ki se jo poravna pred tekmovanjem na TRR društva. 

ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE, Dijaška ul. 12c, Tolmin:  

Nova KBM  SI56 0475 3000 0152 970 

Plačilo štartnine na dan tekmovanja ne bo možno! 

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 telovadnici Zavoda KŠM (severni vhod) 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 in igrišču z umetno maso ter ob 

vhodu pred prijavnico. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 

PRIJAVNICA 

Prijavnica se nahaja v premičnem objektu na vzhodni strani stadiona. 

Prijavnica bo začela delovati ob 9.20. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici najmanj 20 minut 

pred začetkom tekmovanja. Odhod na tekmovališča bo organiziran v skupinah, 10 min pred 

štartom teka na 60 m in ob spremstvu uradnih oseb. Časi odhodov nastopajočih iz prijavnice bodo 

sledili zaporedju tekmovalnih skupin. 

 



                 

 
 
 

 
 

ORODJA 

Organizator zagotovi ustrezno število tehnično veljavnih vortexov – žvižgačev. 

TEHNIČNE DISCIPLINE 

V metu vortexa je potrebno upoštevati točko 4.1.12.3 (a) Priročnika za atletska tekmovanja 2020 

(stran 42). Za sojenje in število poskusov se uporablja določilo, ki velja za Šolska tekmovanja 

(najprej poskusni met in nato trije (3) zaporedni meti, od katerih se upošteva najdaljši). 

V skoku v daljino se skače iz »cone odriva«, prostora dolžine 80 cm. Cona odriva obsega odrivno 

desko ter po 30 cm širok pas pred desko odriva in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva za zadnjo 

prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred začetkom cone odriva, 

to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva. Cona odriva bo posuta z 

magnezijo oz. označena z belo kredo. 

TOČKOVANJE 

Rezultati se točkujejo po tablicah WA za mnogoboje in tablicah AZS za mnogoboje. Prvenstvo 

Slovenije v mnogoboju za pionirje in pionirke U14 je posamično in ekipno. Društvo ali šola lahko 

prijavi dva (2) ali tri (3) tekmovalce v posamezni kategoriji. Za vrstni red ekip v posamezni kategoriji 

se upošteva seštevek točk dveh (2) najbolje uvrščenih atletov iz posameznega društva ali šole. 

V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega društva 

(tudi druga ali tretja) v kategoriji. 

REZULTATI 

Rezultati bodo na tehničnih disciplinah objavljeni z ročnimi semaforji po vsakem nastopu tekmovalca 

ter preko napovedovalca. 

Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski za premičnim objektom ob tajništvu pri cilju. Vsi 

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

PROGLASITVE in PRIZNANJA 

Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS. Vseekipni zmagovalec 

prejme pokal. 

MEDICINSKA SLUŽBA 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja ob izhodu iz atletskega stadiona na južni 

strani ob cilju. 

UGOVORI IN PRITOŽBE 

Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku. Pritožba se vlaga v tajništvu tekmovanja v skladu z 

določili 8. člena Tehničnih pravil. 

 

 

 



                 

 
 
 

 
 

ŽREBANJE 

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

 

Trenerje in vodje ekip pozivamo, da na tribuni, prostoru izven stadiona in na terenu za ogrevanje 

zagotovijo varno razdaljo med osebami (1,5m). 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 

 

Trenerje in vodje ekip prosimo, da pred tekmovanjem seznanijo atlete z zgoraj omenjenimi 

priporočili in pravili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf


                 

 
 
 

 
 

 

URNIK TEKMOVANJA 

9.20 

TEHNIČNI SESTANEK in 

ZAČETEK PRIJAV TEKMOVALCEV V PRIJAVNICI 

 

09.50 

OTVORITEV TEKMOVANJA 

 

10.00 

60 m pionirke U14 

10.30 

60 m pionirji U14 

 

Vortex pionirke U14      Daljina pionirji U14       

    Daljina pionirke U14      Vortex pionirji U14      

 

Tek na 600 m pionirji U14 

Tek na 600 m pionirke U14 

 

 

PROGLASITVE 


