ATLETSKI MITING NOVA GORICA

ŠTARTNA LISTA
Nova Gorica, 3. september 2022

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:

Marko Lazar

Vodja tajništva:

Nives Makovec

Vodja tehnične službe:

Klavdij Frankovič

Vodja prijavnice:

Alenka Zavadlav

Meritve časov in obdelava podatkov:

Timing Ljubljana

Vodja sodniške službe:

Armin Makovec

Glavni sodnik za skoke:
Glavni sodnik za mete:
Glavni sodnik v prijavnici:

Jože Hočevar
Branko Peternelj
Marija Jerbič

Vodja sodnikov za troskok:
Vodja sodnikov za kroglo:

Zvonko Urbančič
Tomaž Murovec

Vodja nadzora terena:

Mitja Kobal

Vodja proglasitev:

Venceslava Batagelj

Vodja akreditacij:

Vojko Orel

Vodja pressa:

Vojko Orel

Vodja zdravstvene službe:

Rok Lojk

Pritožbena komisija:

Delegat AZS:

delegat AZS
vodja tekmovanja
vodja sodniške službe

Aleš Bezjak
Marjan Perkman
Armin Makovec
Aleš Bezjak

TEHNIČNA NAVODILA
TAJNIŠTVO
Na dan tekmovanja v soboto 3. 9. prične tajništvo z delom ob 13.00 uri. Tajništvo se nahaja v kiosku
v bližini bara Gol. Tu prevzamejo vodje ekip tehnična navodila ter uredijo finančne obveznosti.
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.

ŠTARTNINA
Štartnina znaša 7 eur za nastop.

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.

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

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

ORODJA
Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici najmanj 1 uro pred tekmovanjem. Na istem
mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli.

ŠTEVILO POSKUSOV V TEHNIČNIH DISCIPLINAH
V daljini in v metu krogle imajo atleti šest (6) poskusov.

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 takoj po končanem tekmovanju.

PROGLASITVE
Po končani disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev.

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.

UGOVORI IN PRITOŽBE
Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za 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:
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
3. 9. 2022
19:30

Daljina, članice
Daljina, člani

Krogla, člani

Atletski miting Nova Gorica
Nova Gorica, 03.09.2022

Lista udeležencev

ATLETSKI KLUB GORICA NOVA GORICA (GO)
Št.št. Št.AZS

Priimek in ime

Letnik

Disciplina/-e

6914 MAKAROVIČ Matevž

2003

Krogla

9887 MONTES Manuel Alberto

2004

Krogla

16256 MUROVEC Aljaž

1998

Daljina

12422 RIJAVEC Danijel

2002

Daljina

4313 RODMAN Ema

2004

Daljina

5780 ŽEŽLIN Tina

2000

Daljina
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