PRAVILA
ZA IZVEDBO TEKMOVANJA V TEKU (KROSU)

VODJA TEKMOVANJA:
KRAJ TEKMOVANJA:
DAN TEKMOVANJA:

1.

ANDREJ PODGORŠEK
STADION - ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR
SOBOTA, 11. 6. 2022

TEKMOVANJE

Tekmuje se v atletski disciplini kros.
2.

SESTAVA EKIPE

Tekmovanje je ekipno.
Ekipe so mešane. Ekipo sestavljata dva tekmovalca: en moški in ena ženska, ali dve ženski (v
tem primeru ena nastopi v moški konkurenci in preteče razdaljo, ki je določena za moške).
3. URNIK TEKMOVANJA
Tekmovanje poteka s skupnim štartom posamezne skupine. Ženska skupina štarta ob 9.00 uri,
moška pa ob 9.30 uri.
4.

ČAS TEKMOVANJA

Tekmovanje poteka dokler ciljne črte ne prečka zadnjeuvrščeni-a oz. najdlje 20 minut v
ženski konkurenci in 25 minut v moški konkurenci. Tekmovalec-ka, ki tekmovanja ne zaključi v
predpisanem času je diskvalificiran-a.
5.

POTEK TEKMOVANJA

ZARADI NEMOTENEGA POTEKA TEKMOVANJA, JE DOLŽNOST VSAKE EKIPE NJIHOVA STALNA
PRISOTNOST NA TEKMOVALNEM PROSTORU POSAMEZNE PANOGE!
Proga poteka pretežno po travnati površini na atletskem stadionu Kladivar. Je nezahtevna, ravninska s
krajšim lažjim vzponom in spustom. Osnovna proga je krog, dolg cca. 500 m. Podlaga je večji del trase
travnata, v krajšem delu peščena.
Tekmovalci tečejo štiri (4) kroge, tekmovalke tečejo tri (3) kroge. Uporaba šprintaric ni dovoljena.
Na tekmovališče tekmovalci vstopajo skozi prijavnico, kjer se javijo sodniški službi.
Vodje ekip dvignejo štartne številke v prijavnici med 8:00 in 8:30. Prihod na prizorišče ter ogled proge
je med 7:00 in 8:30. Po tem času morajo vsi tekmovalci zapustiti tekmovališče. Zaradi varnosti se v času
tekmovanja znotraj tekmovališča nahajajo samo tekmovalci.
Tekmovalci se bodo na tekmovališču lahko ogrevali do 8:30. Po tem času pa izven tekmovališča.

Tekmovalci vstopajo na tekmovalni prostor izključno skozi prijavnico, pri tem jih osebje evidentira
(štartno številko morajo imeti pripeto na prsih tekmovalnega oblačila ter na zahtevo vodje tekmovanja
pokazati ustrezni osebni dokument). Tu se zberejo 10 min pred startom posamezne kategorije.
6.

OPREMA

Športno opremo (tekaški dres, tekaški copati – uporaba šprintaric ni dovoljena) priskrbi vsaka ekipa
svojo, organizator priskrbi štartne številke.

7.

VRSTNI RED EKIP

Za ekipni rezultat se šteje seštevek doseženih mest obeh tekmovalcev (moški + ženska). Vrstni red ekip
se določi na podlagi manjšega števila doseženih točk obeh tekmovalcev. V primeru enakega števila
točk je boljša ekipa z boljšo posamezno žensko uvrstitvijo.
8. SPLOŠNA PRAVILA
Vodje ekipe mora 15 minut pred pričetkom tekmovanja oddati vodji tekmovanja uradni seznam
igralcev, potrjenih s strani podjetja.
Tekmovalci so dolžni, 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 katerega je odgovoren
vodja vsake tekmovalne ekipe. Igralci se morajo, v primeru pritožbe, izkazati z osebnim dokumentom.
Za osebne predmete in opremo organizator ne odgovarja.
Tekmovalci imajo na razpolago garderobe pod tribunami.
Tekmovalci, gledalci in ostali udeleženci sodelujejo na tekmovanju na lastno odgovornost.
Za morebitne poškodbe ali kraje pred, med in po tekmovanju organizator ne odgovarja.
Tekmovalce naprošamo:
- da upoštevate urnik in pridete na štartni prostor ob napovedani uri,
- da takoj po končanem teku zapustite tekmovalni prostor,
- da ogled proge opravite v temu namenjenem zgoraj navedenem času ter nato zapustite
tekmovališče,
- da si tekmovalci štartne številke pripnejo na prsi tekmovalnega dresa.
9.

REŠEVANJE SPOROV

Za reševanja sporov pri izvajanju tekmovanja se uporablja Pravilnik za delo in odločanje
častnega razsodišča.

