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ČASTNI ODBOR 

Častni član AK KRKA / Honorary member AK KRKA:  Boris Dular 

 

Častni član AK KRKA/ Honorary member AK KRKA :  Janez Penca 

 

 

ORGANIZACIJSKI  ODBOR 

 

Predsednik: Andrej Jeriček 
 

Vodja tekmovanja: Kim Zelič 
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Borut Retelj 

 

Vodja trženja: Borut Retelj 

 

Vodja propagande: Borut Retelj 

 

Vodja financ: Dubravko Mikać 

 

  



                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

  



                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

http://www.krka.si/
http://www.avtoslak.si/
http://instalacije-zagar.si/
http://www.gpi.si/
http://www.komunala-nm.si/
http://www.mojmojster.net/embis
http://optika-poljsak.si/
http://www.revoz.si/
http://www.remos.si/
http://www.enigmacreativecommunications.com/
http://totalnm.si/
http://www.ggnm.si/si
http://www.salon-masaze.com/


                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

SITOTISK AVBAR, AVGUŠTIN 

AVBAR S.P. 
LOGISTIK LJUTOMER D.O.O. 

PRIMOL D.O.O.  

 
 

 

http://www.lekarna-novak.si/pages/si/predstavitev.php
http://radioaktual.si/
http://www.kobra.si/
https://www.triglav.si/
http://www.rem.si/
http://www.ursa.si/
http://www.secnik.eu/


                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

VODSTVO TEKMOVANJA 
 

 

Vodja tekmovanja: Kim Zelič 
 

Pomočnik vodje tekmovanja: Borut Retelj 
 

Napovedovalec: Andrej Jeriček 
 

Vodja tajništva: Dubravko Mikać 
 

Vodja tehnične službe: David Zelič 
 

Meritve časov in obdelava podatkov: Protime 
 

Vodja sodniške službe: Igor Nikolič 
 

Glavni sodnik za teke:  Valentina Žefran 

Vodja štarterjev: Blaž Brulc 

Vodja sodnikov na stezi: Matjaž Fabjan 

Vodja sodnikov na cilju: Zarja Fabjan 

Vodja sodnikov za daljino, troskok: Marko Bučar 

Vodja sodnikov za višino: Janez Mohorčič 

Vodja sodnikov za palico: Lea Jeriček 

Vodja sodnikov za kroglo: Mirko Alapović 

Vodja sodnikov za hitro hojo  Zarja Fabjan 

Vodja nadzora terena: Mišo Matijevič 
 

Vodja proglasitev: Valentina Žefran 
 

Vodja akreditacij: Slavica Glavač 
 

Vodja varovanja: Igor Primc 
 

Vodja zdravstvene službe: Matjaž Pregrat 
 

Pritožbena komisija: Damjan Gril 

 Kim Zelič 

 Igor Nikolič  



                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 
  



                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 



                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

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

 

SPLOŠNO 

Zaradi specifičnih tehničnih zadev objekta, vse udeležence vljudno naprošamo, da se natančno 

držijo navodil o gibanju in obnašanju v objektu. Hkrati prosimo, da natančno upoštevajo priporočila 

NIJZ za preprečevanje širjenja okužbe z  SARS-CoV-2 virusom.  

• Priporočila za organizacijo klubskih športnih tekmovanj covid-19 

• Priporočila za preprečevanje širjenja okužb na športnih tribunah 

 

Parkiranje vozil je dovoljeno izključno na parkirišču pred vhodom v objekt. Parkiranje na 

parkiriščih pred bloki na drugi strani ceste je prepovedano! 

 

Ogrevanje je možno zgolj na razširjenem delu dvorane ali na površinah izven dvorane. Na 

območju dostopa na atletska tekmovališča zaradi ožin in ozkih prehodov ogrevanje ni 

dovoljeno!!! Vstop na tekmovališče je mogoč izključno iz ene smeri. Ravno tako izstop iz 

tekmovališča.  

 

Dostop na tekmovališče je možen zgolj skozi podhod, ki se nahaja na severovzhodnem delu 

objekta. 

 

Pri krožnih tekih daljših od 200 m je potrebno štartno številko nositi na prsih. 

 

OGREVANJE NA TEKMOVALIŠČU 

Ogrevanje neposredno pred samim štartom (stopnjevanja, štarti…) bo atletom omogočeno na 

samem tekmovališču. Prostor za ogrevanje sprinterjev bo zagotovljeno na drugi ravnini (ob 

tovornem vhodu) na vhodni strani tekmovališča. Tekačem v krožnih tekih bo ogrevanje omogočeno 

v ravnini teka na 60 m. Atleti v tehničnih disciplinah se bodo lahko ogrevali na samem tekmovališču, 

kjer nastopajo. 

V izogib morebitnim neljubim dogodkom vse tekmovalce naprošamo, da se držijo določenih 

smeri gibanja!!! 

 

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK IN PLAČILO PRIJAVNINE 

Plačilo prijavnine in prevzem štartnih številk bo možen na dan tekmovanja 90 minut pred začetkom 

tekmovanja na zato posebej označenem mestu desno od glavne tribune (za panoji).  

 

Štartnina znaša 10 € na posamezen štart. 

Plačilo štartnine možno: 

• v gotovini ob prevzemu številk,  

• vnaprej na račun AK Krka, potrebni podatki na spletni strani AK Krka  

• po tekmovanju na osnovi prejetega računa s strani AK Krka 

 

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

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_organizacijo_klubskih_sportnih_tekmovanj_covid-19_01102020_koncna.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sportne_tribune.pdf


                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

PRIHOD V DVORANO  
 

Ob prihodu v dvorano vse prisotne prosimo da upoštevajo priporočila glede vzdrževanja medosebne 

razdalje, pravilnega nošenja maske, higiene rok in higiene kašlja. https://www.nijz.si/sl/priporocila-

za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2 

 

TAJNIŠTVO 
 

Prične z deloma na dan tekmovanja 90 minut pred začetkom tekmovanja. Tajništvo se nahaja 

pod tribunami. 

V tajništvo se vstopa posamično po en predstavnik kluba in uredi vse potrebno. Vstopa se z 

masko. 

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. 

 

GARDEROBE 
 

Garderobe so zagotovljene (locirane pod severno tribuno) in so označene z napisi (posebej za 

moške in ženske tekmovalce). 

Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete atletov v slačilnicah. 

 

TERENI ZA OGREVANJE 
 

Ogrevanje pred tekmovanjem je vsem tekmovalcem omogočeno na označenih asfaltni površini 
znotraj objekta okoli kolesarske steze.  
 
Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 

 

ORGANIZACIJA GIBANJA V DVORANI 
 

V zaprtih prostorih morajo vsi prisotni (atleti, trenerji, sodniki tehnično osebje in gledalci) ves 
čas nositi zaščitno masko. Izjema je športnik med ogrevanjem in tekmovanjem.  
 
V dvorani poteka krožno gibanje tekmovalcev. 

 

Ogrevanje se izvaja na razširjenem delu dvorane, desno od vhoda. Dostop do prijavnice je 
samo iz smeri ogrevanja.  
 
Tribuna je odprta za trenerje, ki spremljajo svoje tekmovalce. Prav tako lahko tekmovalci na 
tribuno odložijo svojo opremo. 

 
TEKI 
 

400 m 
Tekmovalec teče dva zavoja po svoji stezi, nato pa na prehodu drugega zavoja za zeleno črto 
označeno s rumenimi prizmami preide na notranjo stezo in po njen teče do cilja. 

  

https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2
https://www.nijz.si/sl/priporocila-za-preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2


                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

MERITVE ČASOV 
 

Meritve časov bo opravil Protime 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 pred vhodom v tajništvo tekmovanja. 
 

Bilten z rezultati za vodje ekip in press bo možno prevzeti 30 minut po tekmovanju v tajništvu 

oziroma so objavljeni na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju. 

 

MEDICINSKA SLUŽBA 
 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na platoju ob vhodu na tekmovališče 
(stopnice v podhod). 

 

UGOVORI IN PRITOŽBE 
 

Za teke se ugovori podajajo glavnemu sodniku za teke. Pritožbe 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 tekmovališču. 

Brez akreditacije vstop na tekmovališče ni dovoljen. 

 

ŽREBANJE 
 

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

  



                                
         

                                                                                                
            
                                                                                                                                      

 

URNIK TEKMOVANJA 

 
URA TEKI 

14.00 400m članice 



Atletski miting

Novo mesto, 5. 3. 2022

Članice, 400 m Začetek / štart: 14:00

Proga Št. št. Priimek in ime Letnik Klub

1 85 Verhovnik Lana 2001 AK Slovenj Gradec

2 86 Sekavčnik Zala 2003 AK Slovenj Gradec

3 84 Pogorevc Maja 1996 AK Slovenj Gradec

4 87 Korošec Gaja 2005 AK Slovenj Gradec

2.03.2022 1


