ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V
DVORANI ZA VETERANE in VETERANKE
2020

TEHNIČNA NAVODILA
Novo mesto, 15.2.2020

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: Mario Mohorovič
Podpredsednik: Igor Primc
Vodja tekmovanja: Mišo Matijevič
Vodja financ: Matjaž Fabjan
Vodja trženja: Borut Retelj

VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja:

Mišo Matijevič

Napovedovalec:

Mišo Matijevič, Jurij Novak

Vodja tajništva:

Matjaž Fabjan

Vodja tehnične službe:

Kim Zelič

Nadzor terena:

Matjaž Zupančič

Meritve časov in obdelava podatkov:

PROTIME

Vodja sodniške službe:

Igor Nikolič

Glavni sodnik:

Igor Nikolič

Vodja štarterjev:
Vodja sodnikov na cilju:
Vodja sodnikov za daljino, troskok:
Vodja sodnikov za višino:
Vodja sodnikov za palico:
Vodja sodnikov za kroglo:
Vodja sodnikov na stezi:

Blaž Brulc
Ajda Bauer
Silvija Vegelj
Janez Mohorčič
Alenka Radej
Mirko Alapović
Nina Tomšič Polegek

Vodja proglasitev:

Valentina Žefran

Varovanje:

Slavko Malnar

Vodja zdravstvene službe:

Matjaž Pregrad

Pritožbena komisija:

Mišo Matijevič
Damjan Gril (ZAVS)
Igor Nikolič

Predstavnik ZAVS:

Damjan Gril

URNIK JE SPREMENJEN!!!
URA
13.00
13.10
13.20
13.50
14.30
15.00
15.15
15.35
15.50
16.10
16.35
17.00
17.15

TEKI + HOJA
SKOKI
MET
60m ovire M
Daljina Ž
60m ovire Ž
60m M
60m Ž
Daljina M
400m M
Višina Ž
Krogla M
400m Ž
Palica M
Podelitev medalj (60m ovire, 60m, daljina, višina Ž, 400m)
1500m M
1500m Ž
Višina M, Troskok M+Ž
3000m M35-55
3000m Ž + M60+
Krogla Ž
Hoja 3000m M+Ž
Podelitev medalj (palica, višina M, troskok, krogla, 1500m, 3000m, hoja 3000m)

TEHNIČNA

NAVODILA

POSEBNA OBVESTILA
SPLOŠNO
Zaradi specifičnih tehničnih zadev objekta, vse udeležence vljudno naprošamo, da se natančno
držijo navodil o gibanju in obnašanju v objektu.
Vhod v dvorano je iz glavnega parkirišča, ki se nahaja na zahodni strani objekta.
Na vhodnem delu objekta so locirane tribune. Pod tribuno se nahajajo tajništvo. Garderobe za
tekmovalce in tekmovalke so locirane severno od tribune. Izven dvorane so locirani WC-ji.
Ogrevanje bo možno na razširjenem delu dvorane, na površinah izven dvorane in na samem
tekmovališču neposredno pred tekmovanjem. Na območju dostopa na atletska tekmovališča
zaradi ožin in ozkih prehodov ogrevanje ni dovoljeno!!!
Dostop na tekmovališče bo možen zgolj s štartno številko skozi podhod, ki se nahaja na
severovzhodnem delu objekta. Dolžina žebljev na šrintaricah ne sme presegati 6 mm, razen
katapultov za višino (dovoljeno 9mm). Dolžino žebljev bodo preverjali sodniki. Uporabljajo se
izključno orodja (dvoranske krogle), katera zagotavlja organizator. Vnos osebnih stvari kot so
stolčki, masažni valjčki, podloge....NE BO DOVOLJEN! Hoja po kolesarski stezi (pisti) je
PREPOVEDANA!
PALICE ZA SKOK OB PALICI
Oddaja palic za skok ob palici je ob tovornih vratih (označeno na skici) na severovzhodnem delu
objektu. Palice se v prijavnico dostavi iz zunanje strani objekta.
Sprejem palic:
• 13.50 do 14.00 ure
Palice bodo od tu pripeljane na tekmovališče.
Prevzem palic:
Prevzem palic bo na istem mestu kot oddaja
• 16.50 – 17.00
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 prvega
zavoja 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!!!
Minimalna možna začetna višina pri skoku ob palici je 190 cm!
Minimalna možna začetna višina pri skoku v višino je 80 cm!

NOŠENJE ŠTARTNIH ŠTEVILK:
-

ZADAJ: 60m, 60m ovire, 400m
SPREDAJ: 1500m, 3000m, hoja 3000m
SPREDAJ ali ZADAJ: ostale tehnične discipline

TAJNIŠTVO
Prične z deloma na dan tekmovanja 120 minut pred začetkom tekmovanja. Tajništvo se nahaja
pod tribunami, štartne številke, tehnična navodila in vse finančne obveznosti povezane s
tekmovanjem uredite na mestu za prevzem številk, ki se nahaja ob vhodu v dvorano.
Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi.
Morebitne pritožbe na odločitev glavnega sodnika se vlagajo v tajništvu tekmovanja.

GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene severno od tribune in so označene z napisi. Zagotovljene so ločene
garderobe za moške in ženske tekmovalce.
Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete atletov v slačilnicah.

MERITVE ČASOV
Meritve časov bo opravil PROTIME z napravami za popolno avtomatično merjenje časov.

REZULTATI
Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pred vhodom v tajništvo tekmovanja oz. pri
vhodu na tribuno.
Bilten z rezultati bodo objavljeni na spletni strani zavs.si dva dni po končanem tekmovanju.

PROGLASITVE
Proglasitve bodo potekale od 15.15 ure dalje.

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

