Pravilnik
ZA IZVEDBO ŠPORTNEGA TEKMOVANJA
SUVANJE KROGLE
VODJA TEKMOVANJA: Alen ŠTRITOF, 040 240 190, info@topgym.si
KRAJ TEKMOVANJA: Igrišče 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 suvanje krogle. Tekmuje se po pravilih Atletske zveze Slovenije.
2. SESTAVA EKIPE
Ekipo sestavljata moški in ženska ali dve ženski, plus rezerva.
3. ČAS TEKMOVANJA
Čas tekmovanja je omejen na največ 1 minuto na met.
4. POTEK TEKMOVANJA
Vrstni red tekmovanja je po izžrebanem vrstnem redu.
Tekmovalci se zberejo na tekmovališču 15 minut pred začetkom tekmovanja. Suva se krogla težka
7,260 kg v moški konkurenci in krogla težka 4 kg v ženski konkurenci. Če ekipo sestavljata dve
ženski, ena od tekmovalk suva kroglo teže 7,260 kg.
Kroglo se suva z rame samo z eno roko. Ko se tekmovalec postavi v začetni položaj, mora biti
krogla v stiku ali v bližini vratu ali brade. Krogla ne sme preiti za linijo ramen. Sunek je pravilen, če
metalec ne stopi na ali čez označeno črto spredaj.
Vsak metalec ima 3 poskuse. Sodniki merijo zadnji odtis krogle proti črti nazaj.
Označen je prostor, v katerega se lahko suva krogla. Če krogla pade izven prostora, je met
neveljaven.
5. OPREMA
Krogle priskrbi organizator. Tekmovalci morajo nastopiti v športni opremi.
6. VRSTNI RED EKIP
Za ekipni rezultat se šteje skupna dosežena daljava obeh tekmovalcev (najdaljši met moškega +
najdaljši met ženske oziroma najdaljša meta obeh žensk).
V primeru enakega skupnega rezultata je boljša tista ekipa, v kateri je ženska dosegla boljši
rezultat. V primeru enakega najboljšega rezultata žensk se ekipi razvrsti po naslednjem najboljšem
dosežku ženske.
7. 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.

Tekmovalci in udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Organizator tekmovanja ne odgovarja
za poškodbe, nastale kot posledica neupoštevanja navodil iz varstva pri delu, za katere je
odgovoren vodja vsake tekmovalne ekipe.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
Vodja ekipe mora 30 minut pred začetkom tekmovanja vodji tekmovanja predati uradni seznam
tekmovalcev, potrjen s strani podjetja.
8. REŠEVANJE SPOROV
Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporabljajo Pravila za delo in odločanje častnega
razsodišča.
9. 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

