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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sponzorji AK Gorica:   



    

 

VODSTVO TEKMOVANJA 
Vodja tekmovanja: Marjan Perkman 
 
Napovedovalec: Kristina Furlan 
 
Vodja tajništva:  Nives Makovec 
 
Vodja tehnične službe:  Marjan Tavčar 
 
Vodja prijavnice: Alenka Zavadlav 
 
Meritve časov in obdelava podatkov:  Timing Ljubljana 
 
Vodja sodniške službe: Armin Makovec 
 
 
Glavni sodnik za skoke: Jože Hočevar 
Glavni sodnik za mete: Silva Pintar 
Glavni sodnik v prijavnici: Branko Peternelj 
 
 
 
 
Vodja sodnikov za troskok: Tomaž Murovec 
Vodja sodnikov za kroglo: Vojmir Slokar 
 
 
Vodja nadzora terena: Mitja Kobal 
  
 
Vodja proglasitev: Venceslava Batagelj 
 
 
 
Vodja akreditacij: Vojko Orel  
  
Vodja pressa: Vojko Orel 
  
 
Vodja zdravstvene službe: Katarina Gadnik 
  
Kontrola dopinga: SLOADA 
 
Pritožbena komisija:                   delegat AZS Andrej Udovč 
 vodja tekmovanja  Marjan Perkman 
 vodja sodniške službe Armin Makovec 
    
Delegat AZS: Andrej Udovč 



    

 

TEHNIČNA NAVODILA 
POSEBNA OBVESTILA 

SPLOŠNO 
Prosimo da natančno upoštevate protokol za izvedbo tekmovanja povezava: link     in navodila NIJZ: 

 HIGIENSKA PRIPOROČILA ZA PREPREČEVANJE OKUŽB Z VIRUSOM SARS-CoV-2 ZA 
ŠPORTNA TEKMOVANJA 

 HIGIENSKI UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽBE S SARS-CoV-2 NA 
ŠPORTNIH TRIBUNAH 

 

Vsi ki bodo želeli vstopiti v objekt bodo morali ob prevzemu akreditacije podpisati izjavo Seznam 
udeležencev tekmovanja z izjavo 

PRIHOD NA PRIREDITVENI PROSTOR 
Na prireditveni prostor lahko poleg organizatorjev z akreditacijo, trenerjev z akreditacijo in atletov s 
štartno številko vstopajo tudi gledalci. Za vse velja da morajo izpolnjevati vsaj enega od pogojev PCT: 

1. potrdilo o negativnem rezultatu testa na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s 
polimerazo (test PCR) ali hitrega antigenskega testa (test HAG), ki ni starejši od 72 ur; 

2. dokazila o cepljenju zoper COVID-19, s katerim dokazuje, da je preteklo od prejema: 

• drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni, 
• drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, 
• prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca 

najmanj 21 dni, 
• odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in 

Johnson/Janssen- Cilag najmanj 14 dni, 
• prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca 

najmanj 21 dni, 
• drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 

of Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, 
• drugega odmerka cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali 
• drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 
• dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR ali testa HAG, ki je starejši od 21 dni, 

vendar ni starejši od šest mesecev; 

3. potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest 
mesecev; 

4. dokazilo, da je prebolela bolezen COVID-19 (dokazilo iz 1. ali 2. točke) in dokazilo, da je bila 
v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma začetka 
simptomov cepljena z enim odmerkom cepiva Biontech/Pfizer ali Moderna, pri čemer se 
zaščita vzpostavi z dnem cepljenja. 

 

  



    

 

TAJNIŠTVO 
Na dan tekmovanja v soboto 26. 6. prične tajništvo z delom ob 10.15 uri. Tajništvo se nahaja v kiosku 
v bližini bara Gol. Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke in tehnična navodila ter uredijo finančne 
obveznosti. 

Štartne številke se preda izključno predstavniku kluba za vse člane kluba. Prevzemanje posameznih 
štartnih številk ne bo mogoče. Predstavnik kluba mora ob prevzemu številk predati izpolnjen in 
podpisan Seznam udeležencev tekmovanja z izjavo za vse tekmovalce kluba za katerega prevzema 
štartne številke. 

Trenerji, ki želijo spremljati tekmovalce morajo  prihod v naprej napovedati. Akreditacije za najavljene 
trenerje se prevzeme v tajništvu. Ob prevzemu akreditacije je potrebno predati izpolnjen in podpisan 
Seznam udeležencev tekmovanja z izjavo. 

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. 

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. 

ŠTARTNINA 
Štartnina znaša 7 eur na atleta/atletinjo. 

Štartnina mora bit plačana na transakcijski račun organizatorja tekmovanja do četrtka 24. 6. 2021. 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 naj tekmovalci ohranjajo priporočljivo razdaljo 2 m do drugih oseb. 

TERENI ZA OGREVANJE 
Ogrevanje pred tekmovanjem bo na pomožnem nogometnem igrišču in igrišču za košarko –  
skakalci, metalci. Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 

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 
pred nastopom v svoji disciplini: 

 za tehnične discipline: 35 minut 

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila nastopajočih in so 
predvidoma sledeči: 

 za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline 

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

Tekmovalci morajo zaradi preprečevanja stikov z drugimi tekmovalci OBVEZNO UPOŠTEVATI 
NAVODILA ORGANIZATORJA in priti v prijavnico znotraj predvidenih 4 min. Tekmovališče zapustijo 
tako, da se ne srečujejo s prihajajočimi tekmovalci. 



    

 

ORODJA 
Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici najmanj 1 uro pred tekmovanjem. Na istem 
mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli. Tehtanje orodja bo potekalo nasproti tajništva na južni strani 
stadiona. 

Na tekmovališču si morajo tekmovalci vsakič razkužiti roke, preden primejo tekmovalno orodje. 

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. 

PROGLASITVE 
Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj prvo 
trem uvrščenim atletom v posamezni disciplini.  

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

DOPING KONTROLA 
Na tekmovanju bo doping kontrola, katera se bo izvršila skladno s pravili WA in AZS. Doping kontrola 
se nahaja v bližini (nasproti) kioska kjer se nahaja tajništvo. 

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

Brez akreditacije vstop na prireditveni prostor ni dovoljen 

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.: Oliver Batagelj 031 602 297, Nives Makovec 051 313 248 
                        E-mail: ak-gorica@t-2.net   

  



    

 
 



    

 

Urnik tekmovanja 
26. 6. 2021 

11:30 
  

Troskok članice    
Troskok člani 

12:30 
 

Krogla članice 
 

  
Krogla člani 

 

 



Lista udeležencev

Nova Gorica, 26.06.2021

Atletski miting Nova Gorica

ATLETSKI KLUB GORICA NOVA GORICA (GO)

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

144341 1994BATAGELJ Primož Troskok

162562 1998MUROVEC Aljaž Krogla, Troskok

166433 1999ŠULIGOJ Tine Troskok

26414 2001MAKAROVIČ Mihaela Troskok

132005 1997MAKOVEC Sindi Krogla

66566 2002SKOČAJ Meta Troskok

88717 2003ŠTANTA Neli Troskok

989610 2000KAVČIČ Jakob Krogla

ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS LJUBLJANA (KRO)

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

16138 1999ANDLOVIC Maša Krogla

ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR (PMB)

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

151029 2000KRIŽAN Tjaša Krogla

24.06.2021, 20:35:38
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Nova Gorica, 26.06.2021

Atletski miting Nova Gorica

26.06.2021

člani, Troskok

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

Začetek: 26.06.2021, 11:30

GO1994BATAGELJ Primož1 1 14434

GO1999ŠULIGOJ Tine 15,282 3 16643

GO1998MUROVEC Aljaž 14,083 2 16256

članice, Troskok

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

Začetek: 26.06.2021, 11:30

GO2001MAKAROVIČ Mihaela1 4 2641

GO2002SKOČAJ Meta 11,272 6 6656

GO2003ŠTANTA Neli 9,923 7 8871

člani, Krogla

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

Začetek: 26.06.2021, 12:30

GO1998MUROVEC Aljaž1 2 16256

GO2000KAVČIČ Jakob2 10 9896

članice, Krogla

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

Začetek: 26.06.2021, 12:30

GO1997MAKOVEC Sindi1 5 13200

PMB2000KRIŽAN Tjaša 14,252 9 15102

KRO1999ANDLOVIC Maša 8,903 8 1613

24.06.2021, 20:35:17
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