
Protokol za izvedbo atletskih tekmovanj 

Splošno 

Za organizacijo tekmovanj je potrebno upoštevati Priporočila NIJZ o izvajanju vadbe in 

tekmovanj in Tekmovalno tehnična pravila AZS. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.
pdf 
 
Predstavnik kluba v tajništvu podpiše izjavo, da so vsi tekmovalci iz njegovega kluba zdravi oz. ne 
kažejo kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov: povišana telesna temperatura, kašelj, 
glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska. 
 
Organizacija tekmovanja 

Na tekmovališčih lahko poteka sočasno samo toliko disciplin, da je številčno in prostorsko 

zagotovljeno, da ne prihaja do stikov atletov iz več disciplin in ostalega osebja. Primer, ne 

moreta se sočasno izvajati dve daljini, kjer tehnični pogoji to omogočajo.  

Tajništvo tekmovanja mora biti organizirano tako, da vstopajo posamično po en predstavnik 

kluba in uredi vse potrebno (plačilo, štartna lista z tehničnimi navodili, štartne številke). 

Vstopa se z masko. Tajništvo rezultate objavlja samo na oglasni deski in socialnih omrežjih. 

Ogrevanja atletov je izključno na pomožnih terenih, pod enakimi pogoji kot veljajo za 

treninge.  

Prijavnica mora biti organizirano tako, da ima dovolj prostora (več kot doslej) in vsaj dve 

delovni mesti. Vstop v prijavnico je posamezno. Še posebno v prijavnici je potrebno 

upoštevati razdaljo 2 m ob kontroli. Po opravljeni kontroli je potrebno zagotoviti zadosti 

prostora za čakanje na vstop na tekmovališča. Vstop na tekmovališča je možen ko predhodna 

skupina štarta ali konča z nastopom. 

Tehnična služba mora biti močna po številu, da pripravi tekališče in pa tudi ostale discipline, 

ter, da med samim tekmovanjem premešča bloke, ovire itd.  

Sodniška služba organizirana skladno z pravili ostane enaka kot doslej. 

Štarterska ekipa  naj bo sestavljena iz treh članov, ker bo delo na štartu verjetno počasnejše.  

Vsi sodniki morajo po potrebi opozarjati atlete na ohranjanje ustrezne medsebojne razdalje. 

Ekipa za meritve elektronskih časov ostane taka kot doslej. Operativec na pištoli mora 

štartno pištolo po vsaki aktivnosti razkužiti. Komunikacije med sodniki in organizatorjem naj 

se uporabljajo voki-tokijev. 

https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priporocila_za_registrirane_sportnike.pdf


Strogo je potrebno nadzorovati, da so znotraj tekmovališč zgolj »akreditirane« osebe in 

nikakor nobeden drug. 

Odhod tekmovalcev po končani disciplini je skozi post event, kjer tudi prejmejo svojo 

opremo. Atleti se ne smejo vračali proti štartu. Zato je potrebno zagotoviti košaraše, ki bodo 

prenašali opremo atletov iz štarta na cilj (post event). Tudi v tehničnih disciplinah gredo 

atleti iz stadiona v post event. Košaro po vsaki uporabi razkužiti. 

Sestavni del ekip so tudi trenerji, maserji, zdravniki, oni so edini lahko prisotni na tribuni, 

oziroma okoli steze za ograjo. Sem sodijo tudi osebe, ki so tekmovalce pripeljale na 

tekmovanje. 

Prisotnost gledalcev ni dovoljena  

 

Atleti 

Velja princip prišel - nastopil – odšel. 

 Atlete je potrebno zaprositi, da sami upoštevajo socialno prilagojeno razdajo, to velja tudi za 

sodnike in tehnično osebje. 

Teki 

Pomembno je, da je organizacija na štartu tako, da atleti, ko čakajo ne stojijo v isti vrsti pač 

pa v zamiku. V primeru ko atleti pridejo v cilj in dva ali več atletov padejo in pride do 

medsebojnega kontakta morajo sodniki ali zdravstveno osebje tak primer evidentirati za 

primer če bi bil kdo pozitiven na Corono. 

Teki od 800m dalje 
  
Skupinski štart max 8 tekačev in maksimalno razpšeni na štartu 

Če pride do (intenzivnega) medsebojnega kontakta je potrebno evidentirati atlete, ki so bili v 

kontaktu, zaradi eventualne pozitivnosti.  V tem primeru je potrebno vse te atlete obvestiti 

da je posameznik zbolel. 

Štafetne palice in štartne bloke morajo sodniki obvezno razkužiti po vsaki uporabi. 

 

Tehnične discipline 

Atletom na tekmovališču zagotoviti zadosti klopi, da  lahko sedejo na ustrezno medsebojno 

razdaljo. Zagotoviti je potrebno meter ob zaletiščih, da si atleti lahko izmerijo zalet. V kolikor 

ima atlet svoj meter ga uporablja zgolj sam. 



Poskusni skoki/meti se izvajajo po štartni listi. 

Pri metih je potrebno orodje po vsakem metu razkužiti. To opravlja tehnična služba, ki orodja 

tudi vrača nazaj na stojala. Nosijo obvezno rokavice. 

Blazine pri višinskih skokih je potrebno razkužiti po vsakem skoku. To opravljajo prisotni 

sodniki, ki imajo ustrezno razpršilo. Vsaka sodniška žirija ima razpršilo za razkuževanje. 

Palico pri skoku s palico pobere po poskusu izključno atlet, lastnik palice. 

Sodniške žirije v tehničnih disciplinah morajo biti razporejene na ustrezni razdalji (2m). Zato 

je zelo pomembna ustrezna glasna komunikacija med sodniki. Tisti sodniki, ki imajo več 

neposredne komunikacije naj nosijo maske. 

Priporoča se, da je tudi čim več elektronske obdelave, vendar morajo biti zaradi kontrole biti 

ročni zapisnik. 

Meritev dolžin v metih se priporoča da so elektronske. 

Predaja sodniških zapisnikov na obdelavo (Timing Ljubljana) naj bo na ustrezni razdalji.  Če je 

elektronsko vnašanje na tekmovališču, se zapisnike s tekmovališča odnese v tajništvo, ki jih 

posreduje na AZS. 

Proglasitev zmagovalcev se izvaja neposredno po koncu discipline. Ceremonjalna vrsta ki gre 

proti zmagovalnim stopnicam je raztegnjena. Podeljevalci čestitajo zgolj z besedo, brez 

čestitk z roko, tudi medaljo atletu vroči v roku.  Takoj zatem pa si atleti sami nadenejo 

medaljo okoli vratu. 

  

Mediji 

Zagotoviti je potrebno delovne prostore na tribuni za novinarje, ter jim vročiti ustrezne 

dokumente. Takoj po izhodu iz stadiona, pred post event cono, je mix cona kjer moramo 

pripeljati atlete na ustrezni razdalji, za prve izjave. Atlete in novinarje je potrebno ločiti z 

sistemom dvojne ograje. 

Sestavni del novinarskih ekip so tudi fotografi in TV, kateri pa so lahko na samih 

tekmovališčih. Dovoliti moramo vstop zgolj uradnim fotografom z novinarskimi izkaznicami 

in zagotoviti jim moramo obvezno jopiče z napisom foto ali TV. 


