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TEHNIČNA NAVODILA 
 

Slika 1:Olimpijski center Novo mesto 

 

 

 

  



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

Slika 2: Olimpijski center Novo mesto 

 



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

Slika 3: Stadion Portoval Novo mesto 

 

  



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

POSEBNA OBVESTILA 

SPLOŠNO 

Tekmovanje bo potekalo v skladu z najnovejšimi pravili IAAF in WMA. 

Tekmovanje se bo odvijalo 12. in 13. 3 2022 na dveh lokacijah in sicer v dvorani Olimpijskega 

centra Novo mesto, Zaloška cesta 20, 8000 Novo mesto in stadion Portoval, Topliška cesta 4, 

8000 Novo mesto Več informacij o prereditvi lahko najdete na spletnih straneh 

https://bamaci2022.si/  

Zaradi specifičnih tehničnih zadev objekta Olimpijski center Novo mesto, vse udeležence 

vljudno naprošamo, da se natančno držijo navodil o gibanju in obnašanju v objektu. 

Glede na trenutno situacijo povezano s pandemijo COVID-19 morajo vsi sodelujoči natančno 

upoštevajo trenutno veljavna navodila in protokole NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje). 

Na BAMACI 2022 lahko tekmujejo atletinje in atleti rojeni 12. 3.1987 in starejši, ki so fizično 

sposobni tekmovati. Vsi tekmovalci morajo spoštovati pravila tekmovanja in navodila 

organizatorjev. 

Tekmovanje se bo odvijalo v sledečih kategorijah: 

Kategorija Datum rojstva 

M-Ž 35 12.03.1987 – 11.03.1982 

M-Ž 40 12.03.1982 – 11.03.1977 

M-Ž 45 12.03.1977 – 11.03.1972 

M- Ž 50 12.03.1972 – 11.03.1967 

M-Ž 55 12.03.1967 – 11.03.1962 

M-Ž 60 12.03.1962 – 11.03.1957 

M-Ž 65 12.03.1957 – 11.03.1952 

M-Ž 70 12.03.1952 – 11.03.1947 

M-Ž 75 12.03.1947 – 11.03.1942 

M-Ž 80 12.03.1942 – 11.03.1937 

M-Ž 85 12.03.1937 – 11.03.1932 

M-Ž 90 12.03.1932 – 11.03.1927 

M-Ž 95 12.03.1927 – 11.03.1922 

Dve ali več kategorij lahko tekmuje skupaj, vendar se razvrstitev šteje za vsako kategorijo 

posebej. 

Organiziran bo prevoz med obema prireditvenima prostoroma. 

https://bamaci2022.si/


                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

PRIJAVA IN PLAČILO ŠTARTNINE: 

Prijave so možne na spletni strani Prijava – BAMACI 2022.  

Prijave zbira IO ZAVS na zavs@zavs.si  Prijava mora obvezno vsebovati naslednje podatke: 

Ime in priimek 

 Spol 

 Datum rojstva (DD/MM/YYY) (Dan/Mesec/Leto) 

 Naziv disciplin (max 4) 

 najboljši rezultat 2020 za prijavljene discipline 

 Kopija plačila štartnine (in članarine) 

Prijava za štafete 4x200m se lahko izvede najkasneje do 13.02.2022. Za prijavo ni potrebno 

navesti imen tekmovalcev ampak samo starostno skupino. (Na primer W40 ali M55) Imena 

posameznih tekmovalcev se odda najkasneje 24 ur pred tekmo, zadnje manjše korekcije 

(zaradi poškodb) pa se lahko odda najkasneje 3 ure pred startom štafet Štafete so razvrščene v 

starostne skupine po 5 let 

Rok za prijave je 13.02.2022 do 24.00 Kasnejših prijav organizacijski odbor BAMACI ne 

bo sprejemal. 

Uspešna prijava se smatra kot pravilno poslani/prejeti VSI podatki o tekmovalcu, plačana 

članarina ZAVS za leto 2021 (15€) in plačana štartnina. 

 

Cene udeležbe na tekmovanju: 

Prijava na tekmovanje ter udeležba v eni disciplini – 22,00€  (20,00€ Prijava, 1,00€ 

Antidoping, 1,00€ pregled prizorišča s strani Tehničnega direktorja BAMA) 

Vsaka nadaljnja disciplina – 5,00€ 

(na primer: tekmovalec, ki bo nastopal v vseh štirih disciplinah plača 37,00€) 

Štafete se plačajo najkasneje do 13.2.2022 in znašajo 10,00€/štafeto 

Gala večerja v soboto zvečer: 15,00€ 

 

Plačilo štartnine: 

Štartnina se plača na TRR račun pri NLB d.d. številka: SI56 0223 2142 0248 150 

Zvonka Blatnik 

Cvetlična ulica 8 

3000 CELJE 

https://bamaci2022.si/prijava/


                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

TEKI 

Pri krožnih tekih daljših od 200 m je potrebno štartno številko nositi na prsih. Pri teku na 400 m 

v dvorani 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. 

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:  

 Nedelja, 13.3.2021 od  8:15 do 8:30 ure 

Palice bodo od tu organizator pripeljal na tekmovališče.  

Prevzem palic: 

Prevzem palic bo na istem mestu kot oddaja 

 Nedelja, 13.3.2022 od  13.45 do 14.00 ure 

PREVZEM ŠTARTNIH ŠTEVILK 

Prevzem štartnih številk bo organiziran na tehničnem sestanku. 

PRIHOD NA PRIREDITVENI PROSTOR 

Na obe lokaciji bo možno vstopati zgolj z veljavno akreditacijo in/ali štartno številko. 

TEHNIČNI SESTANEK 

Tehnični sestanek vodij ekip bo potekal 11.3.2021 med 19:00 in 20:00 v sejni sobi Olimpijski 

center Novo mesto. 

TAJNIŠTVO 

Tajništvo tekmovanja se nahaja v sejni sobi Olimpijski center Novo mesto. Na dan tekmovanja 

prične z delom 90 minut pred začetkom tekmovanja. 

 

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 

Olimpijski center Novo mesto: 

Garderob in tušev za tekmovalce in tekmovalke se nahajajo pod severno tribuno in so 

označene z napisi (posebej za moške in ženske tekmovalce). V uporabi so sanitarije, ki so 

locirane pod severno tribuno. 



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

Stadion Portoval: 

Garderobe so zagotovljene v garderobnih prostorih AK Krka v upravni zgradbi stadiona Portoval 

in so označene z napisi (posebej za moške in ženske tekmovalce). V uporabi so sanitarije v 

upravni zgradbi stadiona Portoval 

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

TERENI ZA OGREVANJE 

Olimpijski center Novo mesto: 

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 v prijavnico je mogoč izključno iz ene smeri. Ravno tako izstop iz 

tekmovališča.  

Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 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. 

Stadion Portoval: 

Ogrevanje pred tekmovanjem je na pomožnem metališču nad tribunami stadiona in na 

pomožnem nogometnem igrišču v neposredni bližini centralnega stadiona. Tehnični del 

ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih. 

PRIJAVNICA 

Olimpijski center Novo mesto: 

Prijavnica se nahaja v podhodu vstopa na tekmovališče. 

V prijavnici bodo sodniki poleg vsega ostalega, posebej kontrolirali tudi dolžin žebljev, ki ne 

smejo biti daljši od 6mm. Za katapulte skoka v višino žeblji ne smejo biti daljši od 9mm. Poleg 

kontrole žebljev se bo izvajala tudi kontrola ustreznosti športnih copat, ki se bodo uporabljale na 

tekmovanju. 

Tekmovalci se morajo pred nastopom v svoji disciplini javiti v prijavnici vsaj: 

 za teke: 20 minut pred pričetkom discipline 

 za ovire:  25 minut pred pričetkom discipline 

 za tehnične discipline: 35 minut pred pričetkom discipline 

 za skok s palico: 65 minut pred pričetkom discipline 

Na tekmovališča bodo atleti odpeljani organizirano in v skupini skladno z navodili vodje 

prijavnice. Časi odhodov na tekmovališče bodo odvisni od števila nastopajočih tekmovalcev 

oziroma števila skupin v posamezni disciplini.  

Predvideni časi odhoda na tekmovališče sledeči: 



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

 za teke: 15 minut pred pričetkom discipline 

 za ovire: 20 minut pred pričetkom discipline 

 za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline 

 za skok s palico: 60 minut pred pričetkom discipline 

Tekmovalci zapustijo tekmovališče v smeri, da se ne srečujejo s prihajajočimi tekmovalci (v 

podhodu se držijo leve strani – izhod mimo prijavnice po levi strani). 

Stadion Portoval: 

Prijavnica se nahaja na vzhodnem vhodu stadiona Portoval (štart 300m). 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 

Natančen urnik prihoda in odhoda iz prijavnice po disciplinah je objavljen skupaj z urnikom 

tekmovanja. 

ORODJA 

Olimpijski center Novo mesto: 

Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici vsaj 1 uro pred tekmovanjem. Po 

kontroli orodja bodo ta dostavljena tekmovalcem na tekmovališče. 

Prevzem orodij po tekmovanju je na istem mestu kot so ta oddali pred tekmovanjem. 

Dovoljena so izključno orodja (krogle) za dvoranska tekmovanja! 

Stadion Portoval: 

Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici vsaj 1 uro pred tekmovanjem. Po 

kontroli orodja bodo ta dostavljena tekmovalcem na tekmovališče. 

Prevzem orodij po tekmovanju je na istem mestu kot so ta oddali pred tekmovanjem. 

DVIGOVANJE LETVICE 

Dvigovanje letvic se bo določilo neposredno pred začetkom tekmovanja glede na prijavljene 

rezultate tekmovalcev. 

Najnižja možna višina letvice pri skoku v višino je 90 cm 

Najnižja možna višina letvice pri skoku ob palici je 200 cm 

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 v Olimpijskem centru Novo mesto. 

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

oziroma so objavljeni na spletni strani po končanem tekmovanju. 

PROGLASITVE 

Vse proglasitve so bodo odvile v Olimpijskem centru Novo mesto. Po vsaki disciplini bo takoj po 
objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj prvo trem uvrščenim. 
Proglasitve bodo potekale po urniku, ki bo razviden na semaforju v bližini podelitvena prostora. 

MEDICINSKA SLUŽBA 

Olimpijski center Novo mesto: 

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

Stadion Portoval: 

Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona pri prijavnici. 

DOPING KONTROLA 

Na tekmovanju bo doping kontrola, katera se bo izvršila skladno s pravili WA in AZS. 

Služba se nahaja v posebej označenih prostorih pod tribuno Olimpijskega centra Novo mesto  

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 in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele akreditacijo v 

prostorih tajništva v Olimpijskem centru Novo mesto. Akreditacija opredeljuje možen dostop do 

posameznih lokacij na obeh lokacijah. Trenerji in tekmovalci bodo akreditacije prejeli na 

tehničnem sestanku. 

ŽREBANJE 

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

 
  



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

URNIK TEKMOVANJA 

 



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

Za sodelovanje na športni prireditvi BAMACI 2022 bo potrebno izpolnjevanje pogoja PCT, tako za 
športnike, športne delavce (npr. sodniki, časomerilci), kot tudi za gledalce.  

Kaj pomeni izpolnjevanje pogoja PCT in kako ga preverjati? 

Oseba izpolnjuje pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost ali testiranje) če: 

1. je prebolela bolezen COVID-19, in je od okužbe minilo največ 180 dni. 

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje prebolevnost: 

 digitalno COVID potrdilom EU o prebolevnosti v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR 
kodo ali 

 dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od deset dni, vendar ni starejši od 
180 dni. 

    2. je bila polno cepljena zoper bolezen COVID-19 z enim od cepiv, ki so v Sloveniji priznana: 
z dvema odmerkoma cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer, cepiva Spikevax (COVID-19 
Vaccine) proizvajalca Moderna, cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre 
of Epidemiology and Microbiology, cepiva CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech, cepiva 
COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm, cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca 
AstraZeneca, cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca ali cepiva 
Covaxin proizvajalca Bharat Biotech (Indija) oziroma kombinacijo dveh predhodno naštetih cepiv 
ali enim odmerkom cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-
Cilag. 

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost: 

1. digitalno COVID potrdilom EU o cepljenju v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo 
ali 

2. izpolnjena pripravljena kartica proizvajalca cepiva, ali 

3. vpis v Knjižico o cepljenju, ali 

4. izdano potrdilo o opravljenem cepljenju (tudi v obliki kartončka, ki ga prejme oseba ob 
cepljenju), ali 

5. dokazilo o cepljenju iz spletne aplikacije zVEM, ali 

6. digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, 
ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države 
izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 

 

    3. je prebolela bolezen covid-19 in je bila cepljena zoper bolezen covid-19 z enim 
odmerkom enega od cepiv, ki so v Sloveniji priznana najkasneje v 180 dneh od pozitivnega 
rezultata testa PCR oziroma od začetka simptomov: 

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje precepljenost po prebolelosti: 

 dokazilo o prebolelosti bolezni covid-19 (točka 1) 

 dokazilo o cepljenju (točka 2) 



                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

Potrdilo o prebolevnosti se upošteva, če je bilo izdano v državi članici Evropske unije, državi 
članici schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, 
Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah 
Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavah za mednarodni zračni promet pa tudi, če je 
bilo izdano v Turčiji. 

    4. je testirana na prisotnost virusa SARS-CoV-2 pri pooblaščenem izvajalcu testiranja in je 
test negativen. Test je možno opraviti po metodi HAG pri čemer je negativni test veljaven 24 ur od 
odvzema brisa ali po metodi PCR pri čemer je negativni test veljaven 48 ur od odvzema brisa. 

Dokazila s katerimi posameznik izkazuje negativni test:    

 digitalno COVID potrdilom EU o testiranju v digitalni ali papirni obliki, opremljeno s QR kodo 
ali 

 dokazilo o negativnem testu iz spletne aplikacije zVEM z pisni ali digitalni odliki, ali 

 pisno potrdilo pooblaščenega izvajalca testiranja o negativnem HAG//PCR testu, ali 

 digitalno COVID potrdilo tretje države v digitalni ali papirnati obliki, opremljeno s kodo QR, 
ki vsebuje vsaj enake podatke kot EU DCP in ga je pristojni zdravstveni organ tretje države 
izdal v angleškem jeziku (v nadaljnjem besedilu: DCP tretje države); 

Test HAG je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici 
schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, 
Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike. Če je test HAG opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, 
je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test HAG, izdan v državi članici Evropske 
unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi 
sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, 
veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. Ne glede na državo izdaje je test 
HAG ustrezen le, če je naveden na skupnem seznamu hitrih antigenskih testov, ki je objavljen na 
povezavi Generalnega direktorata Evropske komisije za zdravje in varno hrano. 

Test PCR je ustrezen, če je opravljen v državi članici Evropske unije, državi članici 
schengenskega območja, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Izraelu, Turčiji, Kanadi, Novi Zelandiji, 
Ruski federaciji, Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali 
Združenih državah Amerike. Če je test PCR opravljen v državi, ki ni navedena v prejšnjem stavku, 
je ustrezen, če vsebuje vsaj enak nabor podatkov kot test PCR, izdan v državi članici Evropske 
unije ali schengenskega območja, če je opremljen s QR kodo v skladu s standardi in tehnološkimi 
sistemi, ki so interoperabilni s sistemom EU DCP, in če omogoča preverjanje verodostojnosti, 
veljavnosti in celovitosti potrdila na enak način kot EU DCP. 

Laboratorijski izvid, ki izkazuje prisotnost protiteles proti virusu COVID-19 ni zadosten dokaz o 
izpolnjevanju pogoja PCT. 

Testiranje na virus SARS-CoV-2 je možno pri pooblaščenih izvajalcih testiranj ob predložitvi 
veljavne zdravstvene izkaznice. 

Način ugotavljanja (preverjanje) izpolnjevanja pogoja PCT 

Skladno z odlokom so za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT vseh udeleženih pri izvajanju 
športne dejavnosti (delavcev, sodelavcev, udeležencev športnih dejavnosti in športnih tekmovanj, 

https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf


                       

                                                                                                           

                                                                                                                                      

gledalcev) odgovorne osebe, ki organizirajo opravljanje dela oziroma izvajajo dejavnost. 
Preverjanje izpolnjevanja pogoja se opravlja s preverjanjem ustreznih dokazili (z vpogledom v 
ustrezna dokazila) in ob predložitvi veljavnega osebnega dokumenta na vstopnih točkah. 

Kot osebni dokument se upoštevajo javne listine, opremljene s fotografijo, ki jih izdaja državni 
organ.  

Natančen način preverjanja izpolnjevanja pogojev PCT določa Odlok o načinu ugotavljanja 
izpolnjevanja pogojev prebolevnosti, cepljenosti in testiranja v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-
19. 

Odgovorne osebe za preverjanje izpolnjevanja pogoja PCT so dolžne na vidnem mestu pisno 
opozoriti osebe, ki opravljajo delo in uporabnike storitev na dolžnost izpolnjevanja pogoja PCT 
pogoja. 

Osebam, ki PCT pogoja ne izpolnjujejo, se ne dovoli udeležbe ali prisotnosti na dejavnosti. 

 

Povzeto po Omejitve pri izvajanju športnih programov | GOV.SI, 3.1.2022 

 

https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/

