Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
ŠTAFETNI TEK
VODJA TEKMOVANJA: Alen ŠTRITOF, 040 240 190, info@topgym.si
KRAJ TEKMOVANJA: Atletska steza v Športnem parku Trebnje, pri CIK Trebnje
URA ZAČETKA TEKMOVANJA: SOBOTA, 8. 6. 2019, OD 8.00 DALJE PO RAZPOREDU
POIMENSKE PRIJAVE EKIP: 30 MINUT PRED ZAČETKOM TEKMOVANJA
1. IZVEDBA TEKMOVANJA
Tekmuje se v športni panogi štafetni tek. Uporaba šprintaric ni dovoljena!
2. SESTAVA EKIPE
Tekmovanje je ekipno. Ekipe so mešane. Ekipo sestavljata dva tekmovalca: en moški in ena ženska
ali dve ženski, plus rezerva. Tekmovalci tečejo vsak po 2 kroga (en krog je 200 metrov).
3. URNIK TEKMOVANJA
Tekmovanje se začne s skupnim štartom tekmovalk posamezne skupine. Skupine so določene po
izžrebanem vrstnem redu ekip.
4. ČAS TEKMOVANJA
Tekmovanje traja, dokler ciljne črte ne prečka zadnjeuvrščeni-a v skupini oz. najdlje 6 minut. Ekipa,
ki tekmovanja ne zaključi v predpisanem času, je diskvalificirana.
5. POTEK TEKMOVANJA
- Prihod na prizorišče ter ogled proge je med 7.00 in 8.00.
- Ekipe bodo razdeljene v skupine po 9. Prve tri ekipe v skupini v drugem krogu tekmovanja
tekmujejo za mesta od 1 do 9. Ekipe z uvrstitvijo od 4. do 6. mesta v skupini v drugem krogu
tekmujejo za uvrstitev od 9 do 18 mesta. Ostale ekipe tekmujejo v drugem krogu za mesta od 18
naprej.
- Prvi tekmovalec je ženska, ki po 2 krogih preda štafeto moškemu. Vrstni red prihoda moških
članov ekipe v cilj je tudi končni vrstni red ekip v posamezni skupini.
- Med prvim in drugim tekom bodo imele ekipe najmanj 20 minut časa za počitek.
- Število skupin in potek tekmovanja se lahko spremenita glede na število prijav.
- Zaradi varnosti so med tekmovanjem na tekmovališču le tekmovalci.
- Vsako oviranje sotekmovalcev pomeni avtomatsko izločitev ekipe iz tekmovanja.
- Tekmovalci vstopajo na tekmovalni prostor izključno s prijavnico, pri tem jih osebje evidentira
(štartno številko morajo imeti pripeto na prsih tekmovalnega oblačila ter na zahtevo vodje
tekmovanja pokazati ustrezni osebni dokument). Zberejo se 10 min pred startom posamezne
skupine.
- Ogled proge morajo tekmovalci opraviti v temu namenjenem času in nato zapustiti tekmovališče.
Za nemoteno in varno izvedbo tekmovanja morajo tekmovalci upoštevati urnik in prihod na štartni
prostor ob napovedani uri – če ekipa start teka svoje skupine, je diskvalificirana. Po končanem teku
morajo tekmovalci zapustiti tekmovalni prostor. Tekmovalci si morajo štartne številke pripeti na
sprednji del tekmovalnega dresa, na prsi.

6. OPIS PROGE
Proga je krožna steza na atletskem stadionu pri CIK Trebnje.
7. OPREMA
Športno opremo (tekaški dres, tekaški copati – uporaba šprintaric ni dovoljena) priskrbi vsaka
ekipa zase. Organizator priskrbi štartne številke.
8. VRSTNI RED EKIP
Vrstni red se določi na osnovi vrstnega reda prihoda na cilj po posameznih skupinah.
Število skupin bo določeno glede na število prijav.
9. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekip morajo imeti pri sebi seznam tekmovalcev zaposlenih pri podjetju, potrjen s strani
direktorja podjetja. Tekmovalci morajo na zahtevo vodij posameznih tekmovalnih disciplin oz.
sodnikov dokazati svojo istovetnost z veljavno osebno izkaznico, vozniškim dovoljenjem ali potnim
listom. Brez navedenih dokazil nastop na tekmovanju ni mogoč.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja. Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci
sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost. Za morebitne poškodbe ali kraje pred, med in po
tekmovanju organizator ne odgovarja.
10. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča
11. SPLOŠNA DOLOČILA
Ta pravilnik je sprejel organizacijski odbor na seji v marcu 2019 in stopi v veljavo takoj.

Vodja tekmovanja
Alen Štritof

Predsednik organizacijskega odbora
Stanko TOMŠIČ

