
                               
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

POKAL V TEKMOVALNI HOJI - 3. TEKMA 

 

 

ŠTARTNA LISTA  

 

Velenje, 29.8.2020 

 

 



                               
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

ČASTNI ODBOR 

.Luka Steiner 

.Marjan Hudej 

.Martin Steiner 

.Bogdan Plaznik 

 

 

ORGANIZACIJSKI  ODBOR 

 

Predsednik: Natalija Bah  
 

Podpredsednik: Darjo Pungartnik  
 

Vodja tekmovanja: Martin Steiner  
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Jerneja Smonkar  

 

Vodja pressa: Naš Čas  

 

Vodja financ: Marija Filač  

 

  

 

 

Sponzorji:  

    TAMPOTISK D.O.O. 
 

 



                               
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

Vodja tekmovanja: Martin Steiner  
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Jerneja Smonkar 
 

Napovedovalec: Bojan Pogorevc  
 

Vodja tajništva: Saša Vrčkovnik  
 

Vodja tehnične službe: Ivan Lampret  
 

Vodja prijavnice: Majda Areh  
 

Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana  
 

Vodja sodniške službe: Andreja Jošt  
 

Glavni sodnik za teke: Samo Zupančič  

Glavni sodnik za skoke: Krajnc Stanislav  

Glavni sodnik za mete: Rajko Zupančič  

Glavni sodnik v prijavnici: Slobodan Saričevski 

Vodja štarterjev: Štefan Obal  

Vodja sodnikov na stezi: Mira Gorenc Skaza  

Vodja sodnikov na cilju: Bogdan Makovšek  

Vodja sodnikov za daljino, troskok: Darja Valant Marolt  

Vodja sodnikov za višino: Ivan Čuljak  

Vodja sodnikov za palico: Vladimir Žirovec  

Vodja sodnikov za kroglo: Martin Stepišnik  

Vodja sodnikov za kladivo: Urška Lampret  

Vodja sodnikov za disk, kopje: Urška Lampret  

Vodja nadzora terena: Stefan Ulamovič  
 

Vodja proglasitev: Jerneja Smonkar 
 

Varovanje: Alen Subašič  
 

Vodja zdravstvene službe: Patricija Jarič   
 

Pritožbena komisija:  Janko Cerjak delegat AZS 

                                     Martin Steiner vodja tekmovanja 

                                     Andreja Jošt vodja sodniške službe 
 

Delegat AZS: Janko Cerjak  



                               
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

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

 

TAJNIŠTVO 
 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 9.00 uri. Tajništvo se nahaja pri vhodu na atletsko 

tribuno, v hiški, kjer se izvaja prodaja kart za vstop na stadion. Tu prevzamejo vodje ekip 

štartne številke in silikonske zapestnice, ki trenerjem in spremljevalcem omogočajo vstop na 

stadion. Gledalci niso dovoljeni! 
 

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 ob prevzemu številk 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 glavni zgradbi stadiona 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 tartanski površini, na nasipu stadiona in zunaj 
na peščenih površinah okoli jezera. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih 
tekmovališčih. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja na severni strani stadiona(start 200 m). 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 

 

MERITVE ČASOV 
 

Meritve časov bo opravil  Timing Ljubljana z napravami za popolno avtomatično merjenje 
časov. 

 

REZULTATI 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca. 
 

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. 

 

TOČKOVANJE 

 

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji za mlajše člane / članice, starejše mladince / mladinke, mlajše 

mladince / mladinke, pionirje / pionirke U16 in U14 in je posamično in ekipno. 

 

Na vsaki posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 10 točk, drugouvrščeni 9 točk, tretjeuvrščeni 8 točk, 

itd. V primeru, da bo v posamezni kategoriji uvrščenih več kot 10 tekmovalcev, bodo v tej kategoriji 

podeljene točke glede na število uvrščenih (prvouvrščeni dobi x točk, drugouvrščeni x-1 točko, 

tretjeuvrščeni x-2 točki, itd.).  

 

Za končni vrstni red atletov in atletinj v posamezni kategoriji se bodo upoštevale točke, ki jih je 

posameznik osvojil na vseh petih (5) tekmah Pokala Slovenije v tekmovalni hoji. Za končni vrstni 

red društev se bodo upoštevale vse točke, ki so jih osvojili atleti oziroma atletinje posameznega 

društva v vseh kategorijah. Za Pokal Slovenije v tekmovalni hoji se bodo upoštevale točke vseh 

petih (5) tekmovanj. Pokalni prvak bo društvo, ki bo zbralo največ točk, ločeno za moške in 

ženske. 

 

V primeru, da bo v končni razvrstitvi več društev z enakim številom točk, se bodo za končno 

razvrstitev upoštevale najboljše posamezne uvrstitve.  

 

 
 



                               
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
PROGLASITVE 
 

Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS. Proglasitve bodo takoj 
po končani disciplini. 
 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona (na 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 ekip prevzamete akreditacije za vstop na tribuno v prostorih tajništva. Na tribuni so 

lahko samo trenerji, spremljevalno osebje in tekmovalci. 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

Velenje, 29.08.2020

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 3. tekma

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA (AKR)

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

5427401 2008PAČNIK Jaka Hoja 2000 m

6266402 2007MILIČIĆ ERŽEN Tina Hoja 2000 m

ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR (ŠTA)

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

16568403 2001KRIŽNIK Filip Hoja 3000 m

27.08.2020, 15:20:09

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



Urnik tekmovanja

29.08.2020

11:30 Hoja 2000 m, pionirji U14 , 1
Hoja 2000 m, pionirke U14 , 1

12:15 Hoja 3000 m, starejši mladinci , 1



Velenje, 29.08.2020

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 3. tekma

29.08.2020

pionirji U14, Hoja 2000 m

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

Začetek: 29.08.2020, 11:30

AKR2008PAČNIK Jaka 15:37,531 401 5427

pionirke U14, Hoja 2000 m

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

Začetek: 29.08.2020, 11:30

AKR2007MILIČIĆ ERŽEN Tina 11:34,601 402 6266

starejši mladinci, Hoja 3000 m

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

Začetek: 29.08.2020, 12:15

ŠTA2001KRIŽNIK Filip1 403 16568

27.08.2020, 15:19:53

3
http://www.timingljubljana.si
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