
                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 5. tekma 

ŠTARTNA LISTA  

 

Celje, 26.09.2020 

 

 

 

 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

POZOR TEKMOVANJE SE 

ORGANIZIRA NA ATLETSKEM 

STADIONU V CELJU  

OBVEZNA JE UPORABA ZAŠČITNE MASKE V 

NOTRANJEM DELU ATLETSKEGA STADIONA, 

PRIJAVNICI IN NA CELOTNEM ATLETSKEM 

OBJEKTU V KOLIKOR NI ZAGOTOVLJENA 

MINIMALNA RAZDALJA MED OSEBAMI 1,5 m.   



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

ORGANIZACIJSKI  ODBOR 

 

Predsednik: Aldo Ino Ilešič 
 

Vodja tekmovanja: Aleš Bezjak 
 

Pomočnik vodje tekmovanja:                                                Gorazd Rajher 

 

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

  

VODSTVO TEKMOVANJA   

Ekipno Prvenstvo Slovenije za starejše mladinke in 

mladince 

 

 

Vodja tekmovanja: Aleš Bezjak 
 

Pomočnik vodje tekmovanja:                                               Gorazd Rajher 
 

Napovedovalec: Robert Herga  
 

Vodja tajništva: Marija Pralija 
 

Vodja tehnične službe: Aleš Petrovič 
 

Vodja prijavnice: Ivan Golob 
 

Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana 
 

Vodja sodniške službe: Gorazd Rajher  
 

Glavni sodnik za teke: Matkovič Klemen   

Glavni sodnik v prijavnici:                     Areh Novak Majda 

Vodja štarterjev: Matej Pušnik  

Vodja sodnikov na cilju: Franc Koželj  

Vodja nadzora terena: Aleš Petrovič 
 

Vodja proglasitev:                                                                  Branka Bratuša  
 

Vodja zdravstvene službe:  

Pritožbena komisija:  Igor Godec  delegat AZS  

                                    Aleš Bezjak                                         vodja tekmovanja  

 Gorazd Rajher                                    vodja sodniške službe  
 

 

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 26. 9. 2020, 12.00 uri v dvorani atletskega stadiona v Celju  

 

TAJNIŠTVO 
 

Na dan tekmovanja prične z delom ob (10.00) uri. Tajništvo se bo nahajalo v sejni sobi v dvorani 

atletskega stadiona v Celju.  

Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke in tehnična navodila ter uredijo finančne obveznosti. 

Trenerji dobijo akreditacije za vstop na tribuno in v dvorano stadiona. 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 oziroma ne kažejo simptomov virusa COVID-19. Trenerje in vodje ekip naprošamo, da na 

tribuni zagotovijo varno razdaljo (1,5 m ) med tekmovalci. Za organizacijo tekmovanja 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).  

 

 

ŠTARTNINA - za Ekipna Prvenstva Slovenije 

- 7,00€ za nastop 

 

Štartnina se poravna do petka, 25 9. 2020 na TRR račun Atletskega kluba Ptuj. 

 

GARDEROBE 
 

    Garderobe  je možno uporabiti le za preoblačenje in v skladu z navodili NIJZ.   

 

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


                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Glavni del ogrevanja se izvede na travnati površini izza atletskega stadiona ( prostor izza štarta 

na 200m ), zaključni del ogrevanja pa se lahko izvede v dvorani. 

 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja (ob izhodu iz atletske dvorane pri izhodu iz dvorane na stadion). Vstop na 

stadion je možen le skozi prijavnico. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred nastopom v svoji 

disciplini: 
 

❖ za teke in hojo: 15 minut 

V prijavnici je obvezna uporaba maske v skladu z navodili NIJZ  

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 

 

ORODJA 
 

Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici 1 uro pred tekmovanjem. Na istem 

mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli.  

Prostor za kontrolo orodja bo pred prijavnico. 

 

PRAVILA  

 

Tekmovalna hoja se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja. V vseh kategorijah se uporablja 

izogibališče (Pit lane). Navodilo za organizacijo izogibališča je na strani 36., točka 4.1.8. (č), alinea 

8. Na razdaljah do vključno 5000 m je tekmovalec v izogibališču 30 sekund. 

 

MERITVE ČASOV 
 

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

 

Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski v dvorani stadiona. 

 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

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 razvrstvi več društev z enakim številom točk, se bodo za končno 

razvrstitev upoštevale najboljše posamezne uvrstitve.končni razvrstitvi klubov upošteva večje 

število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd. 

 

  PROGLASITVE 
 

Proglasitev bo objavljena takoj po objavi uradnih rezultatov ob koncu tekmovanja. Zmagovalne 
ekipe prejmejo pokale AZS, ekipe uvrščene od 2. do 6. mesta pa plakete. 
 

 

 
MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona na objektu stadiona 
pod tribuno (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. 

 

 

ŽREBANJE 
 

Žrebanje stez in štartnih pozicij je opravljeno v skladu z 20. členom Tehničnih pravil. 

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

URNIK TEKMOVANJA 
 

URNIK  
    

12:00 hoja  3000 in 5000 ( m+ Ž )      

 

   Proglasitev bo takoj po znanih rezultatih.  



Lista udeležencev

Celje, 26.09.2020

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 5. tekma

ATLETSKI KLUB KRANJ (AKK)

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

5577301 2006DI LENARDO Tara Hoja 3000 m

ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE (DTO)

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

4878302 2005KAVČNIK NOVINA Tim Hoja 3000 m

ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE (KLC)

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

1443303 2000INTIHAR MARULC Ana Hoja 5000 m

24.09.2020, 14:40:33

1 / 1http://www.timingljubljana.si
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mlajše članice, Hoja 5000 m

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

Začetek: 26.09.2020, 12:00

KLC2000INTIHAR MARULC Ana 29:32,711 303 1443

pionirji U16, Hoja 3000 m

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

Začetek: 26.09.2020, 12:00

DTO2005KAVČNIK NOVINA Tim 16:41,631 302 4878

pionirke U16, Hoja 3000 m

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

Začetek: 26.09.2020, 12:00

AKK2006DI LENARDO Tara 18:07,541 301 5577

24.09.2020, 14:40:53
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