
                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 

PRVENSTVO SLOVENIJE V  

CESTNEM TEKU NA 10 KM 

 

9. KONJIŠKI MARATON 
 

ŠTARTNA LISTA oz. REZULTATI 

 

Slovenske Konjice, 26. september 2021 

 

 

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

ORGANIZACIJSKI  ODBOR 
 

Predsednik: Anton Noner   
 

Vodja tekmovanja: Anton Noner  
 
Vodja pressa: Ana Gorinšek  
  
 
Sponzorji:  

  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
VODSTVO TEKMOVANJA 

 
 

Vodja tekmovanja: Anton Noner  
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Lovro Repnik 
 

Napovedovalec: strokovni komentator Peter Kavčič in napovedovalka programa Tjaša Kangler  
 

Vodja tajništva: Mitja Krančan  
 

Vodja tehnične službe: Lovro Repnik  
 

Vodja prijavnice: Ana Noner  
 

Meritve časov in obdelava podatkov: TIMING Ljubljana  
 

Glavni sodnik: Benjamin Piškur   
 

Vodja proglasitev: Ana Gorinšek 
 

Vodja akreditacij: Mitja Krančan  
 

Vodja pressa: Ana Gorinšek 
 
Varovanje:  
Trase: Gasilski zvezi Slovenske Konjice in Zreče ter ZŠAM Slovenske Konjice in Zreče, Policijska postaja 
Slovenske Konjice 
Prireditveni prostor: Aktiva d.d.  
 

Vodja zdravstvene službe: Dejan Verhovšek  
 
 

Pritožbena komisija: 
Gabrijel Ambrožič, delegat AZS 
Lovro Repnik, vodja tehnične službe 
Benjamin Piškur, glavni sodnik 
 

Delegat AZS: Gabrijel Ambrožič 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
  

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

 
TEHNIČNI SESTANEK 
 

Tehnično-evalvacijski sestanek delegata in glavnega sodnika s strani AZS in organizacijske 
ekipe bo v tajništvu na dan prireditve, 26. 9. 2021, ob 14.00. 
 

TAJNIŠTVO 
 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 8. uri.  
 

Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v startni listi. 
 

Vodje ekip ali pooblaščenci atletov vlagajo pritožbe na odločitev glavnega sodnika v tajništvu 
tekmovanja. 
 

GARDEROBE 
 

Garderobe za shranjevanje oblačil so zagotovljene v velikem šotoru Hervis tik ob prireditvenem 
prostoru in so označene s tablo. Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne 
predmete atletov v slačilnicah. 
 
TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je mogoče v parku med Domom kulture in sodiščem ter na ulicah 
ob prireditvenem prostoru. 

 
MERITVE ČASOV 
 

Meritve časov bo opravil Timing z napravami za popolno avtomatično merjenje časov. Merjen 
bo bruto čas. 
 

REZULTATI 
 

Rezultati bodo v živo objavljeni na spletni strani www.konjiskimaraton.si. Tam bodo kasneje, še 
isti dan, objavljeni tudi uradni rezultati. Še pred tem bodo uradni rezultati objavljeni v 
neposredni bližini tajništva tekmovanja, desno od vhoda, na sosednji vitrini. Rezultati bodo 
objavljeni tudi na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju. 

 

PROGLASITVE 
 

Podelitve prvim trem uvrščenim bodo na odru ob 12:00 za državno prvenstvo v cestnih tekih na 
10 km. 
  



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 
MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja v startno-ciljnem prostoru ter z 
reševalnimi vozili na progi. 
 

Vsi tekači morajo za udeležbo obvezno izpolnjevati pogoj PCT. Na dan tekmovanja bo za vse 
udeležence DP omogočeno BREZPLAČNO hitro testiranje proti covid-19 med 7.30 in 9.00 v 
velikem šotoru Hervis. 
 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku. Pritožba se poda na Info točki (poiščite tablo 
nasproti Doma kulture) v skladu z določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja. Kavcija za 
pritožbo znaša 50 evrov. 
 
AKREDITACIJE 
 

Predstavniki PRESS-a, predstavniki ekip in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejeli 
akreditacijo v prostorih tajništva. Akreditacija opredeljuje možen dostop do posameznih lokacij 
na prireditvenem prostoru. 
 

 
 
 
 

URNIK TEKMOVANJA 

9.00    Pričetek programa 
10.00    Start na 10 in 21 km, vključno z državnim prvenstvom 
10.20   Start na 5 km 
12.00 Podelitev medalj v absolutnih kategorijah in na državnem prvenstvu 
12.00‒13.00  Prevzem medalj po starostnih kategorijah na Info točki 
13.00    Start Teka šolarjev 
13.40    Podelitev medalj Teka šolarjev na odru 
14.00   Zaključek tekmovanja 
 


