
ZAPISNIK O SESTANKU 

ORGANIZATORJEV TEKOV ZA POMURSKI POKAL 

 

 

ki je bil dne 24. marca 2016 ob 16. uri v prostorih DŠR Murska Sobota, Mladinska ulica 3. 

 

Sestanek je potekal po predlaganem dnevnem redu, ki so ga vsi organizatorji prejeli z vabilom. 

Na sestanku je bila na trenutke zelo vneta razprava o nekaterih temah, ki so pomembne tako za 

organizatorje kot tudi za tekače.  

 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi: 

 

1. Teki v letu 2015 so potekali po vnaprej pripravljenem urniku, že med samim letom pa 

je prišlo do nekaterih manjših sprememb in odpovedi »Moravskega teka«, kar pa ni 

vplivalo na uspešno izvedbo celotnega tekmovanja. Glede na to, da gre za rekreativne 

prireditve je opazen upad števila tekačev, kar se še posebej odraža na tekih mlajših 

skupin. V bodoče bo potrebno razmisliti o načinu aktiviranja večjega števila 

udeležencev tekov za Pomurski pokal. 

 

2. Večina tekov letu 2016 je že datumsko usklajenih, razpored so prisotni dobili na samem 

sestanku, če pa se bo pojavila kakšna sprememba bo to objavljeno na spletni strani 

pomurski-pokal in po elektronski pošti. 

 

3. Proge tekov za pomurski pokal, naj bodo glede na to da gre za rekreativne prireditve 

prilagojene starostnim skupinam in zahtevnosti terena na katerem proge potekajo. 

Vsekakor pa naj ne bodo proge za člane in članice daljše od 10 km za ostale skupine pa 

primerno krajše. Proge morajo biti ustrezno označene, da ne bo prihajalo do motenj in 

seveda glede na potrebe, se mora zagotoviti fizično varovanje in ustrezna dokumentacija 

za izvedbo prireditve. Za delo sodniške ekipe. 

 

4. Startnine so že do sedaj bile različne po posameznih organizatorji glede na to , kaj so le 

ti ponujali udeležencem. Tudi v bodoče naj bi bile startnine podobne, tako da v članskih 

kategorijah ne presegajo 10 EUR, v otroških pa 5 EUR. 

 

5. Tudi v letu 2016 ostaja krovni organizator tekov za Pomurski pokal Športna zveza 

Moravske Toplice, saj se je v imenu vseh organizatorjev prijavila na republiški razpis. 

 

6. Vsi organizatorji so dolžni čim prej po končani prireditvi poslati ustrezno 

dokumentacijo o stroških izvedbe tekov Športni zvezi Moravske toplice oz. 

Združenju atletskih sodnikov Murska Sobota. Tovrstna dokumentacija (kopija 

računov)mora biti zneskovno v višini cca 300 EUR in je potrebna za upravičenje 

stroškov organizacije tekov pri republiškem razpisu. 

 

7. Vsi organizatorji so dolžni za prve tri uvrščene tekače v posamezni disciplini teka 

zagotoviti medalje ali priznanja in jih ob proglasitvi rezultatov tudi podeliti. 

 

8. Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota bo še naprej zagotavljalo štartne številke, 

transparent ŠTART-CILJ in sojenje ter obdelavo rezultatov tekmovanja. Žal ni na zalogi 

prijavnic, tako da  je potrebno pogledati po arhivih, če le te še imamo na zalogi iz 

preteklih let, v nasprotnem primeru pa kopirati ali natisniti prijavnice. Vso potrebno 



opremo bo možno enako kot do sedaj dvigniti in jo po teku tudi vrniti na moj naslov 

Štefan Puhan, Zorana Velnarja 25, Murska Sobota. ZAS Murska Sobota bo zagotovil 

tudi zadostno število sodnikov, da bo tekmovanje potekalo nemoteno in po pravilih 

Atletske zveze Slovenije. Sodniška ekipa bo na kraj prireditve prišla eno uro pred 

pričetkom tekmovanja in pregledala progo ter ostale aktivnosti organizatorja. 
 

9. V zadnjem času so se v obvestilih pojavile dodatne zahteve upravnih organov glede 

prisotnosti zdravstvene službe na najrazličnejših prireditvah. Seveda v to skupino 

spadajo tudi teki za Pomurski pokal. Zahteva upravnega organa namreč je, da je v času 

trajanja prireditve na kraju izvedbe prisotna zdravstvena ekipa prve pomoči z 

reševalnim vozilom. Ta uredba pa glede na ceno ekipe z zdravstvenim vozilom bistveno 

podraži izvedbo same prireditve, saj  je okvirna cena na uro prisotnosti med 200 in 300 

EUR. Glede na to, da gre za problem vseh organizatorjev se naproša krovnega 

organizatorja, Športno zvezo Moravske Toplice in g. Branka Recka, da se poskuša 

dogovoriti z Splošno bolnišnico Murska Sobota glede izvedbe, cena in načina 

prisotnosti zdravstvene službe na naših prireditvah. O načinu rešitve nastalega problema 

bodo vsi organizatorji obveščeni. 

 

 

 

 

Murska Sobota,  24. marca 2016  

 

 

 

Sklicatelj sestanka ZAS Murska Sobota 

Predsednik  Štefan Puhan 

 


