
    
 

 
 

 

PRVENSTVO SLOVENIJE 
v tekmovalni hoji 

ŠTARTNA LISTA 

Nova Gorica, 3. oktober 2020 



    
 

 
 

ORGANIZACIJSKI ODBOR 
 
Predsednik:  Oliver Batagelj 
 
Podpredsednik: Marjan Devetak 
 
Vodja tekmovanja:  Marjan Perkman 
 
Vodja pressa: Črtomir Špacapan 
 Vojko Orel 
 
Vodja financ:  Nives Makovec 
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VODSTVO TEKMOVANJA 
 

Vodja tekmovanja:  Marjan Perkman 
 
Napovedovalka: Kristina Furlan 
 
Vodja tajništva:  Nives Makovec 
 
Vodja tehnične službe:  Andrej Korošec 
 
Vodja prijavnice:  Alenka Zavadlav 
 
Meritve časov in obdelava podatkov:  Timing Ljubljana 
 
Vodja sodniške službe: Armin Makovec 
 
Glavna sodnika: Damijan Selan 
  Andreja Jošt 
 
Vodja štarterjev:  Zmago Krivec 
Vodja sodnikov na stezi:  Luka Osirnik 
Vodja sodnikov na cilju:  Sindi Makovec 
Vodja sodnikov v tekmovalni hoji: Silva Pintar 
    
Vodja nadzora terena:  Egon Arčon 
  
 
Vodja proglasitev:  Venceslava Batagelj 
 
Vodja akreditacij:  Črtomir Špacapan 
 Vojko Orel 
 
Vodja pressa:  Črtomir Špacapan 
 Vojko Orel 
 
Vodja zdravstvene službe: Katarina Gadnik 
  
  
Kontrola dopinga: / 
 
Pritožbena komisija: Delegat AZS: Aleš Janžovnik 
 Vodja tekmovanja: Marjan Perkman 
 Vodja sodniške službe: Armin Makovec 



    
 

 
 

TEHNIČNA NAVODILA 
TEHNIČNI SESTANEK 

Tehnični sestanek vodij ekip bo v prostorih nasproti tajništva v soboto, 03.10.2020 ob 9.15 
uri. Na tehničnem sestanku bodo sodelovali: 

 Delegat AZS 
 Vodja Tekmovanja 
 Vodja sodnikov 
 Glavna sodnika 
 Tehnični vodja 

Na tehničnem sestanku je obvezna uporaba maske. 

GLEDALCI 
Tekmovanje bo potekalo brez gledalcev zato prisotnost le-teh na tribuni ne bo dovoljena! 
Na tribunah bodo lahko le tekmovalci, ki bodo svojo istovetnost izkazali s štartno številko ter 
vodje ekip in trenerji, ki si bodo morali za vstop na tribuno pridobiti ustrezno akreditacijo. 
Skladno s priporočili NIJZ za zajezitev širjenja Covid-19, Uredbe Vlade RS in odločitvijo 
Tekmovalne komisije pri AZS morajo vsi tekmovalci, vodje ekip in trenerji, ki bodo prisotni na 
tribunah ves čas tekmovanja OBVEZNO nositi zaščitno masko. Masko morajo nositi tako kot 
je zapisano v navodilih NIJZ. Brez maske so lahko le tekmovalci v času ogrevanja. Nošenje 
maske je obvezno tudi v prijavnici. Tekmovalci si lahko masko snamejo šele na vstopu na 
tekmovališče, pri čemer morajo se morajo v času gibanja na tekmovanju držati navodil glede 
zahtevane razdalje 2 m eden do drugega. Priporočene razdalje se morajo držati tudi 
tekmovalci, vodje ekip in trenerji držati tudi na tribunah. Posamezniki, ki se ne bodo striktno 
držali navodil oziroma bodo napačno nosili masko bodo sprva opozorjeni, nato odstranjeni s 
tribune po uradni dolžnosti. 

Vsak vodja ekipe, trener in spremljevalec tekmovalcev, ki bo želel na tribuno bo moral z 
dvigom akreditacije v tajništvu pustiti osebne podatke. Osebni podatki se bodo za potrebe 
morebitne evidence v primeru okužbe s Covid-19 hranili pri organizatorju do 14 dni. Po 14 
dneh bodo podatki uničeni. 

Bo pa Atletska zveza Slovenije za ogled tekmovanja zagotovila LIVE STREAM, preko 
katerega si bo možno ogledati celotno tekmovanje. Povezavo do prenosa, boste na dan 
tekmovanja našli na spletni strani zveze. 

TAJNIŠTVO 
Na dan tekmovanja prične tajništvo z delom ob 8:30 uri. Tajništvo se nahaja v kiosku v bližini 
bara Gol. 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, izguba vonja ali okusa … 



    
 

 
 

ŠTARTNINA 
Štartnina znaša 7,00 EUR na atleta/atletinjo. 

Štartnina mora biti plačana na transakcijski račun organizatorja tekmovanja do petka 
2.10.2020. Pri plačilu štartnine na TRR je možen dvig štartnih številk samo z dokazilom o 
plačilu štartnine na TRR. 

Transakcijski račun organizatorja je SI56 0475 0000 0459 152 odprt pri banki Nova KBM d.d..  

GARDEROBE 
Garderobe so zagotovljene v telovadnici Partizan na južni strani 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, na straniščih in ostalih zaprtih prostorih, morajo tekmovalci OBVEZNO nositi 
zaščitne maske in ohranjati priporočeno razdaljo 2 m do drugih oseb. V garderobi je lahko 
hkrati največ 5 oseb. 

TERENI ZA OGREVANJE 
Ogrevanje pred tekmovanjem bo na pomožnem nogometnem igrišču in igrišču za 
košarko.  

Pri ogrevanju naj tekmovalci ohranjajo priporočljivo razdaljo 2 m do drugih oseb. 

PRIJAVNICA 
Prijavnica se nahaja na severni strani pred vhodom na stadion. Tekmovalci se morajo javiti v 
prijavnici 10 min pred pričetkom discipline. Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini.  

V prijavnici naj tekmovalci ohranjajo priporočljivo razdaljo 2 m do drugih oseb. 

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 na tribune. 

Bilten z rezultati za vodje ekip in press bo možno prevzeti 30 minut po tekmovanju v tajništvu 
oziroma bodo objavljeni na spletni strani AZS in TIMING Ljubljana takoj po končanem 
tekmovanju. 

PROGLASITVE 
Prvi trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS. Proglasitve 
bodo takoj po objavi uradnih rezultatov.  

MEDICINSKA SLUŽBA 
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona v bližini cilja. 
Označena bo z rdečim križem na beli podlagi. 

DOPING KONTROLA 
/ 



    
 

 
 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za ženske, moške 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. 

OPOZORILO 
S prijavo na tekmovanje oziroma s samo udeležbo na tekmovanju nastopajoči atlet, društva, 
klubi in drugi udeleženci tekmovanja soglašajo, da se lahko vsi podatki iz štartne liste in 
rezultati tekmovanja objavijo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh 
organizatorja in drugih socialnih omrežjih organizatorja vključno s fotografijami, filmskimi in 
video posnetki, intervjuji..., na katerih so prepoznavni, ne da bi zato potrebovali njihovo 
posebno dovoljenje. 

Udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med 
tekmovanjem in izjavljajo, da v primeru kakršne koli škode, ki bi jo utrpeli v zvezi z udeležbo 
na tej prireditvi, ne bodo tožili ali zahtevali nadomestila od organizatorja oziroma od AZS. 
Organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke 
ali stroške, ki bi nastali v zvezi z sodelovanjem oziroma udeležbo na prireditvi.  

KONTAKT 
Za informacije se obrnite na: 
Organizator:    ATLETSKI KLUB GORICA 
                        Bazoviška ulica 4, 5000 Nova Gorica 
                        Gsm.: 031 602 297 (Oliver Batagelj), 051 313 248 (Nives Makovec) 
                        E-mail: ak-gorica@t-2.net   



    
 

 
 

 



    
 

 
 

URNIK TEKMOVANJA 
3.10.2020 

11:55 10.000 m hoja ml. člani-ml. članice-st.mladinci-st.mladinke-ml.mladinci 
 



Lista udeležencev

Nova Gorica, 03.10.2020

Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji

ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE (KLC)

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

14431 2000INTIHAR MARULC Ana Hoja 10.000 m

ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA (MASS)

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

164692 1998TESOVNIK Anže Hoja 10.000 m

ATLETSKI KLUB VELENJE (VEL)

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

8153 2003GRABNER Jaka Hoja 10.000 m

1.10.2020, 15:43:06

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



Nova Gorica, 03.10.2020

Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji

03.10.2020

mlajši člani, Hoja 10.000 m

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

Začetek: 03.10.2020, 11:55

MASS1998TESOVNIK Anže 57:45,252 2 16469

mlajše članice, Hoja 10.000 m

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

Začetek: 03.10.2020, 11:55

KLC2000INTIHAR MARULC Ana 1:08:03,641 1 1443

mlajši mladinci, Hoja 10.000 m

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

Začetek: 03.10.2020, 11:55

VEL2003GRABNER Jaka 52:34,333 3 815

1.10.2020, 15:49:58
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