
 

 
 

 

  

 

KVALIFIKACIJE ZA ATLETSKI POKAL 

SLOVENIJE ZA MLADINSKE IN ČLANSKE 

KATEGORIJE 

 

 

ATLETSKI PARK  

RADOVLJICA,  sobota, 24,4.2021 ob 10. uri  

                         

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

VODSTVO TEKMOVANJA 

 

 

Organizator: ATLETSKI KLUB RADOVLJICA 

 

Vodja tekmovanja: Zvone Prezelj 

 

Delegat: Andrej Udovč 

 

Glavni sodnik za teke: Stanko Klemenčič 

 

Glavni sodnik za tehnične discipline: Nejc Pretnar  

Ozvočenje:  Jure Valjavec  
 

Napovedovalec: Robert Herga    
 

Vodja tehnične službe: Roman Podlipnik  
 

Meritve časov in obdelava podatkov: Timing Ljubljana  
 

Vodja sodniške službe: Nataša Praprotnik 

Vodja  sodnikov v prijavnici: Lidija Pajk 

Vodja starterjev: Marko Petrič 

Pomočnik starterja:  

Vodja  sodnikov za teke: Frenk Markelj  

Vodja  sodnikov za skoke: Romana Kanc 

Vodja sodnikov na stezi: Frenk Markelj  

Vodja sodnikov na cilju: Renata Ambrožič  

Vodja sodnikov za daljino: Aleksandra Rogač  

Vodja sodnikov za in kopje: Gregor Kokalj 

Vodja sodnikov za kroglo in disk: Romana Pačnik  
 

Vodja proglasitev: Lidija Pajk 

 

Vodja zdravstvene službe: Zdenka Pretnar 

 

Komisija za pritožbe :  

Predsednik: Andrej Udovč 

Člana: Goran Modrič, Frenk Markelj 

 

Ugovor: Stanko Klemenčič 

 

  



 

 
 

 

 
 

 

Kategorije:   U16, ml. mladinci/ke, st. mladinci/ke in člani/ce 

U16 - pionirji (letnik 2005 in 2006) 

100 m, 300m, 1000, daljina, višina, kopje (600g)  

U16 - pionirke (letnik 2005 in 2006) 

100m, 300m, 1000 m, daljina, višina 

Ml. mladinci (letnik 2004 in 2005) 

100, 300m, 1000 m, daljina, kopje (700g) 

Ml. mladinke (letnik 2004 in 2005) 

100m, 300 m, 1500, daljina, troskok, višina, kopje (500g)    

St. mladinci (letnik 2002 in 2003) 

100m, 300m, 600m, daljina, kopje (800 g), disk (1,75 kg)  

St. mladinke (letnik 2002 in 2003) 

100 m, 200 m, 1000 m, višina, kopje (600 g)  

Člani  (letnik 2001 in starejši) 

200 m, 1000m, 1500m, troskok, kopje (800g), disk (2 kg)  

Članice  (letnik 2001 in starejši) 

100 m, 200 m, 1500 m troskok, 400 m ovire (memorial Marjane Lužar 

 Kobelenski), daljina, kopje (600 g)  

 

 

 

 



 

 
 

 

Nagradni sklad  
 

- za memorialno disciplino 400m ovire ženske,   
 

davek v višini 25% je vključen:  
za memorialno disciplino 400m ovire ženske se sredstva delijo po naslednjem 
ključu : 

 

Rezultat Nagrade 

1. rezultat 300,00 € 

2. rezultat 200,00 € 

3. rezultat 100,00 € 

 
Nagradni sklad  

- za ostale discipline  
- Najboljši trije v moški in najboljše tri v ženski kategoriji (absolutno) po WA 

tablicah 2020, prejme finančno nagrado v vrednosti: 

Rezultat Nagrade 

1. rezultat 200,00 € 

2. rezultat 150,00 € 

3. rezultat 100,00 € 

 

Nagradni sklad  
- za najboljši rezultat v mladinski kategoriji 
- Najboljši trije v moški in najboljše tri v ženski mladinski kategoriji (absolutno) po 

WA  tablicah 2020, prejme finančno nagrado v vrednosti: 

Rezultat Nagrade 

1. rezultat 200,00 € 

2. rezultat 150,00 € 

3. rezultat 100,00 € 

 

Nagrade bodo nakazane na TRR najpozneje v desetih dneh po tekmovanju. 
Nagrajeni atleti-nje morajo organizatorju pisno sporočiti naslov prebivališča, številko 
TRR, davčno številko in EMŠO. 

- Vsak tekmovalec lahko prejme le eno nagrado, tekmuje pa lahko v več 

disciplinah 

Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. Medalje bodo podeljeni le v 
primeru, če bo v posamezni kategoriji nastopalo 3 ali več tekmovalcev.  



 

 
 

 

 

  Prijave: Prijave so možne preko spletne aplikacije: 

http://azsis.imagine.si/tekmovanja, do četrtka,  22.4.  do 12. ure. 

  

Zaključek prijav je četrtek, 22.4 ob 12.uri.  Opozarjamo, da zaradi 

nemotenega poteka tekmovanja, kasnejših prijav ne bomo sprejemali!  

Startnina: 7 € na disciplino, 12 € za dve disciplini. Vsak tekmovalec/ka 

lahko tekmuje v dveh disciplinah. 

Startnina se poravna pred tekmovanjem  na TRR: ATLETSKI KLUB 

RADOVLJICA, Cankarjeva 30, Radovljica : SI56 2900 0005 5607 047. 

Plačilo na dan tekmovanja ne bo možno! 

Meritve in obdelava podatkov: Timing Ljubljana in Zbor atletskih sodnikov 

Radovljica. 

 

Ostala določila: 

Tekmuje se po pravilih WA in pravilih AZS.  

V troskoku bodo mladinke in članice skakale istočasno, zato bodo na voljo 

odrivne deske z 8, 9 in 11m. Tudi ml. mladinci in člani, ki  bodo v troskoku 

skakali istočasno bodo imeli na voljo odrivno desko z 9 in 11m. 

Dokončni urnik bo narejen glede na število prijav udeležencev. Štartna 

lista in urnik bo objavljen na spletni strani atletske zveze Slovenije.  

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in 

morebitno nastalo škodo.  

Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost. 

 

 

 

 

http://azsis.imagine.si/tekmovanja,%20do%20četrtka,


 

 
 

 

 

Organizator si pridružuje pravico do odpovedi posameznih disciplin v 

primeru premajhnega števila prijavljenih tekmovalcev- minimalno (3) trije v 

posamezni kategoriji. Lahko pa nastopa v kategoriji višje. 

Organizator ne odgovarja za morebitne poškodbe udeležencev in 

morebitno nastalo škodo.  

Vsi tekmovalci in tekmovalke nastopajo na lastno odgovornost. 

Informacije: Zvone Prezelj, 041/ 678 161 

atletski.klub.radovljica@gmail.com   

Vsem nastopajočim želimo obilo dobrih rezultatov in prijetnega počutja! 

 

 

    ATLETSKI KLUB  RADOVLJICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@atletski-klub-radovljica.si

