TEHNIČNA

NAVODILA

GARDEROBE
Garderobe so zagotovljene v dvorani stadiona in so označene z napisi (posebej za moške in ženske
tekmovalce).
Ekipe obveščamo, da ŠZC in organizator ne odgovarja za osebne vrednostne predmete,
odtujene predmete, poškodbe stvari in oseb!
TERENI ZA OGREVANJE
Ogrevanje pred tekmovanjem je v dvorani stadiona ali zunaj stadiona. Tehnični del ogrevanja poteka
na posameznih tekmovališčih.
VSTOP NA TEKMOVALIŠČA
je dovoljen samo predhodno prijavljenim tekmovalcem! Ostali učenci, pedagogi in gledalci se
nahajajo na tribuni oz. izven ograje tekmovališča.
Zbor za posamezne discipline bo na označenih tablah pred vhodom na stadion, nato sledi skupni odhod
tekmovalcev/lk s sodnikom na tekmovališče !
DISCIPLINA
TEKI + ŠTAFETE
TEH. DISCIPLINE

NAJKASNEJŠI PRIHOD PRED TABLO
DISCIPLINE
20 minut
40 minut

ČAS ODHODA NA
TEKMOVALIŠČE
15 minut
35 minut

VSTOP NA TEKMOVALIŠČA JE DOVOLJEN PEDAGOGOM IN PRIJAVLJENIM
TEKMOVALCEM PO URNIKU !
PEDAGOGI PREJEMEJO AKREDITACIJO PRI VODJI TEKMOVANJA
Vsi tekmovalci v disciplini morajo počakati na tekmovališču, da zadnji nastopajoči konča s tekmovanjem
ter v spremstvu sodnika zapustijo tekmovališče.
ORODJA
Učenci suvajo kroglo težko 4 kg.
Učenke suvajo kroglo težko 3 kg.
OMEJITVE
V skoku v daljino in suvanju krogle imajo nastopajoči štiri (4) poskuse. V metu vorteksa imajo
učenci in učenke tri (3) zaporedne mete, od katerih se upošteva najdaljši.
V ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m.
V skoku v daljino se skače iz ''cone odriva'', prostora dolžine 80 cm, ki obsega odrivno desko ter po
30 cm širok pas pred odrivno desko in za njo. Odriv izven cone odriva za zadnjo prestopno črto je
neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, ki se
ga izmeri od začetne črte cone odriva.
MEDICINSKA SLUŽBA
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja in se nahaja pri vhodu iz stadiona v dvorano.
Vse udeležence prosimo za dosledno upoštevanje tehničnih navodil!
Koordinator PC Celje
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