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VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

Vodja tekmovanja: SEBASTIJAN JAGARINEC  
 

Napovedovalec: ROBERT HERGA  
 

Vodja tajništva: MOJCA TURČIN  
 

Vodja tehnične službe: STOJAN DUH  
 

Vodja prijavnice: MELITA GOMBOŠI  
 

Meritve časov in obdelava podatkov: TIMING LJUBLJANA  
 

Vodja sodniške službe: LADISLAV MESARIČ  
 

Glavni sodnik za teke: SLOBODAN SIRAČEVSKI  

  

Vodja štarterjev: ANA ŠEGRT  

Vodja sodnikov na stezi: RAJKO ZUPANČIČ  

Vodja sodnikov na cilju: TADEJ VERBOŠT  

  

Vodja nadzora terena: MARKO TURČIN  
 

Vodja proglasitev: EVA SKAZA 
 

Vodja akreditacij: SANDRA MAVSAR  
 

Varovanje: DOMEN VREČKO  
 

Vodja zdravstvene službe: TOMI MURŠEC  
 

Pritožbena komisija: LUKA CMOK 

 SEBASTIJAN JAGARINEC 

 LADISLAV MESARIČ 
 

Delegat AZS: LUKA CMOK 

 

  

 
 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

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

 

 

 Izpolnjevanje pogoja PCT:  

 

• za strokovne delavce v športu, ki vodijo programe: Obvezno izpolnjevanje pogoja PCT tako 

v zaprtih prostorih, kot na odprtem. Kot pogoj PCT testiranja se šteje tudi testiranje s testom 

HAG za samotestiranje ali klasičnim testom HAG, ki se izvaja enkrat tedensko v enakih 

presledkih pod nadzorom delodajalca.   

  

Izjeme pri izpolnjevanju pogoja PCT: 

  

• do 15 let: osebam, ki še niso dopolnile 15 let, pogoja PCT ni potrebno izpolnjevati.  

  

Obveznost uporabe zaščitne maske:  

 

• v notranjih prostorih: uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh  

zaprtih  javnih  krajih  oziroma  prostorih  razen  med  izvajanjem  športne  vadbe, če je 

zagotovljena medosebna razdalja vsaj 1,5 metra.  

• na odprtih javnih krajih oz. prostorih: uporaba zaščitne maske ni obvezna razen, če ni mogoče 

zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Uporaba mask za gledalce na odprtih 

javnih krajih oziroma prostorih ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva in je 

zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 metra do drugih oseb. Uporaba mask prav 

tako ni potrebna na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, kjer se upošteva pogoj PCT.  

  

  

Gledalci  in  spremljevalci,  ki  niso  trenerji  morajo  obvezno  izpolnjevati  PCT  pogoj  za  

vstop na prireditven prostor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

TAJNIŠTVO 
 

Na dan tekmovanja prične z delom ob 07.45. Tu prevzamejo vodje ekip štartne številke. Startnina 

znaša 7 EUR na start in se poravna izključno na TRR kluba: SI56 0417 3000 0663 868 oz. po 

prejetem računu, ki ga bo izdal Atletski klub Poljane Maribor po tekmovanju. 
 

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. Pritožba se poda v roku 30 min od uradne objave rezultatov. V primeru podane 

pritožbe se skladno z 8.7.2. členom plača kavcija. V primeru, da je pritožbi ugodeno, se kavcija 

vrne. 

 

GARDEROBE 
 

Garderobe so zagotovljene v zgradbi na stadionu 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 (zaprtih prostorih) je potrebno upoštevati priporočila za izvedbo tekmovanj in 

priporočila NIJZ (zaradi omejitve  prostora  je  v  garderobi  lahko  v  posamezni garderobi hkrati 

največ 5 atletov, na stranišču pa največ 2 osebi. V garderobah, na straniščih in ostalih zaprtih  

prostorih  morajo tekmovalci OBVEZNO nositi maske in ohranjati priporočeno razdaljo 2 m do 

drugih oseb). 

 

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je na travnatih površinah za glavno tribuno. 
 

PRIJAVNICA  
 

Prijavnica se nahaja desno od glavne tribune. Vstop v prijavnico poteka posamezno. Vstop na 

stadion je možen samo skozi prijavnico. Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred 

nastopom v svoji disciplini: 

 

❖ za teke: 15 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 

 

Vstop na stadion je dovoljen samo v spremstvu sodnika. Izhod iz stadiona se nahaja za ciljnim  

iztekom. 

 

 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

MERITVE ČASOV 
 

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

 

REZULTATI 
 

Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na posamičnih disciplinah z ročnimi semaforji 

po vsakem nastopu tekmovalca. 

 

Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski levo od glavne tribune. 

 
PROGLASITVE IN PRIZNANJA   

Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS. 

 
MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona – pri glavni tribuni 

(cilj). 

 
UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za moške ali ženske, 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. 

 

ŽREBANJE 
 

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

 

OBVESTILO 

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 dovoljenje.  

 

Udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni z nevarnostmi in tveganji, do katerih lahko pride med 

tekmovanjem in izjavljajo. 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.   

 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                           
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

URNIK TEKMOVANJA 

 

URA DISCIPLINA 

11.30 2000m – pionirke U14 

11.45 3000m – pionirji U14 
 

 



Lista udeležencev

Maribor, 02.10.2021

Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih za pionirje in pionirke (U14)

ATLETSKI KLUB KRANJ (AKK)

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

82401 2008SUŠNIK Atena 2000 m

ATLETSKI KLUB RADOVLJICA (AKR)

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

93732 2008ROBIČ Maša 2000 m

ATLETSKI KLUB ASFALT KOVAČ ŠENTJUR (AKŠ)

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

81953 2008FILEJ Val 3000 m

TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC (BOV)

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

64194 2008MLEKUŽ Mathias 3000 m

KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE NA KOROŠKEM (KAK)

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

88505 2008VERNEKER Ana Vita 2000 m

POMURSKI ATLETSKI KLUB GORIČKO (PAKG)

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

89226 2008HAJDENKUMER Val 3000 m

103547 2009TIKVIČ Katarina 2000 m

30.09.2021, 14:44:59
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Maribor, 02.10.2021

Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih za pionirje in pionirke (U14)

02.10.2021

pionirke U14, 2000 m

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

Začetek: 02.10.2021, 11:30

PAKG2009TIKVIČ Katarina1 7 10354

AKK2008SUŠNIK Atena 8:05,362 1 8240

AKR2008ROBIČ Maša 7:13,363 2 9373

KAK2008VERNEKER Ana Vita 6:45,924 5 8850

pionirji U14, 3000 m

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

Začetek: 02.10.2021, 11:45

AKŠ2008FILEJ Val1 3 8195

PAKG2008HAJDENKUMER Val 10:52,132 6 8922

BOV2008MLEKUŽ Mathias 11:15,563 4 6419

30.09.2021, 14:44:46
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