ekipni duh v atletiki - kraljici športa

VELENJE

MESTNI STADION
OB JEZERU

26. SEPTEMBER 2015 OB 17:00

SPONZORJI
AZS

GENERALNI SPONZOR ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

THERE’S NO LIMIT...

SPONZORJI ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

3

ORGANIZATORJI
DOGODKA
Atletska zveza Slovenije
Letališka cesta 33 c
1000 Ljubljana
Slovenija
T:+386 (0)1 520 69 15
www.atletska-zveza.si
info@atletska-zveza.si
Balkanska atletska zveza (ABAF)
75, Vassil Levski Blvd
1040 Sofia
Bulgaria
T: (+359) 29885462; +359 29300669
headoffice@balkan-athletics.eu
http://www.balkan-athletics.eu/
Atletski klub Velenje
Cesta na Jezero 7
3320 Velenje
Slovenija
T: +386 (0)3 891 90 30
F: +386 (0)3 891 90 31
info@ak-velenje.si
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gregor
benčina

predsednik Atletske
zveze Slovenije
Atletska zveza Slovenije je že v
letu 2014 združila moči z Balkansko atletsko zvezo pri pripravi
novega, inovativnega koncepta
ekipnega atletskega tekmovanja
»Balkanation«, s katero se je v
naše glavno mesto po nekaj letih
pred polne tribune vrnila atletika na visoki mednarodni ravni.
Organizacija tega dogodka je
pokazala smernice prihodnjega
razvoja tekmovalne atletike, kjer
se z atraktivnim in dinamičnim
športom z ekipo v tekmovalnem
duhu poveže celotno občinstvo.
Videli smo ekipno predstavo atletike, v kateri svoje moči združijo
najboljši posamezniki, ki se merijo za naslov najboljše ekipe v balkanski atletski zvezi.
Veseli me, da bomo letos tekmo-

vanje Balkanation ponovno videli v Sloveniji, tokrat v Velenju,
ki predvsem po zaslugi tradicionalnega velenjskega mitinga ter
dvakratno organizacijo evropskega prvenstva v krosu v mednarodnem atletskem okolju slovi kot
prizadeven in uspešen organizator atletskih tekmovanj na najvišji
ravni. Velenje krasi tudi zvesto
atletsko občinstvo, ki na stadionu
ob jezeru vneto spremlja in spodbuja junake kraljice športov. Tudi
tokrat bodo na tekmovanju Bal-

dr. Marjan
Hudej

Predsednik lokalnega organizacijskega odbora
Spoštovane in spoštovani,
Balkanska
atletska
zveza
je
najstarejša regionalna zveza v Evropi. V zadnjih letih so članice balkanske atletske zveze s proaktivnim
delovanjem v širšem evropskem
prostoru postavile temelje tekmovalnega sistema in odličnega regionalnega sodelovanja. Pozitivna sprememba se je odrazila tudi v porastu
članstva v tej regionalni športni or-

ganizaciji. Z več kot 15 državami
članicami je Balkanska atletska
zveza tako postala največja regionalna zveza v Evropi.

kanation imeli kaj videti. Najboljši
slovenski predstavniki olimpijskega športa številka ena se
bodo v ekipnem duhu borili, da bi
obranili naslov najboljše ekipe na
Balkanu, ki so si jo lani priborili na
slovenskih tleh. Izzivale jih bodo
ekipe številnih držav širše regije
Balkana, ki v atletskem svetu
šteje 16 držav z več kot 180 milijonov prebivalcev, tako da sem
prepričan, da bomo znova priča
zanimivi atletski poslastici.
Organizacija druge izvedbe dogodka je za nas velika čast in
priložnost. Ponovno bomo gostili
več kot 100 atletov iz celotnega
področja jugovzhodne Evrope, ki
bodo s tribun deležni tudi podpore nekaterih najvidnejših predstavnikov krovne atletske organizacije v Evropi – Evropske atletske
zveze, vključno z njenim najvišjim
predstavnikom,
predsednikom
Sveinom Arnejem Hansnom.
Vsem želim veliko atletskih
užitkov.

Slovenija pa ima v zgodovini balkanske atletike pomembno vlogo, saj
je v preteklosti že gostila tudi balkanska prvenstva. Zato verjamem,
da bo druga izvedba Balkanationa
tlakovala tudi pot do organizacije
regionalnega atletskega prvenstva,
na katerem se bodo atleti iz več kot
150 milijonske regije, ki slovi tudi po
atletski odličnosti, merili za naslove
balkanskih prvakinj in prvakov.
Hvala prav vsem, ki prispevate k
uspešnim zgodbam atletike, ena
od teh je tudi Balkanation. Atletinjam in atletom, trenerjem in članom
delegacij želim prijetno bivanje ter
sproščen jesenski nastop na drugi
izvedbi Balkanationa. Srečno!
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stadionske atletike 2015 v Evropi in
ponuja zadnjo priložnost za dobre

rezultate držav balkanske zveze v
močni konkurenci.
Rad bi se zahvalil Atletski zvezi
Slovenije, ki je idejni vodja in organizator BALKANATIONA drugo
leto zapored, za izjemno idejo in
odlično organizacijo. Dogodek je
našel pravo mesto ob koncu sezone in postaja zelo zanimivo za
vrhunske športnike.
Velenje ima bogato tradicijo pri
organizaciji velikih atletskih dogodkov. Prepričan sem, da bo
BALKANATION ponudil zelo dobro
predstavo, v kateri bodo gledalci
uživali.
Vsem udeležencem drugega BALKANATIONA želim veliko sreče!

velesila – kolajne dokazujejo, da je
naša dežela na sončni strani Alp
enakovreden partner največjim
in najbogatejšim, belim, črnim in
rumenim. Ni res, da smo premajhni
za takšno število talentov. Mnogi bi
rekli, da je tudi Velenje premajhno.
Pa vendar smo ponosni, da je našo
državo na olimpijskih igrah do sedaj
zastopalo 20 naših športnikov,
športnic oziroma članov velenjskih
športnih klubov. Ponosni smo
na številne športne ambasadorje
Velenja in na vse njihove odlične
dosežke. To je rezultat talenta in
predanosti cilju. Temu smo predani
tudi v Mestni občini Velenje.
Velenje je znano tudi kot mesto

številnih kvalitetnih mednarodnih
športnih prireditev. Naj izpostavim
samo vsakoletni atletski miting, ki je
nedvomno eden izmed njih. Letos
smo v Velenju obeležili jubilejni,
20. atletski miting, kategoriziran pri
Evropski atletski zvezi. Vsako leto
ga zelo uspešno organizira Atletski
klub Velenje, in sicer že vse od druge
polovice 70. let prejšnjega stoletja
dalje. Gre torej za daleč najbolj obiskano atletsko prireditev v Sloveniji in
ponosen sem, da se ta dogaja prav v
Velenju. V Velenju že od nekdaj cenimo in podpiramo takšne prireditve in
si prizadevamo, da zagotavljamo kar
najboljše pogoje za njihovo izvedbo.
Ponosni smo tudi, da letos gostimo
tudi Teden atletike in 2. Balkannation. Vnovič lahko v Velenju
pričakujemo nastop številnih slovenskih in mednarodno priznanih atletov ter prijetno vzdušje na polnem
mestnem stadionu ob Velenjskem
jezeru. Vsem tekmovalcem želim veliko dobrih športnih rezultatov in naj
ponesejo dobro ime našega mesta
daleč v svet. Vsem obiskovalcem
tedna atletike pa želim predvsem
prijetno druženje.
Vse dobro vam želim in srečno.

Dobromir
Karamarinov
Predsednik ABAF

Dragi prijatelji atletike,
vesel sem, da lahko pozdravim organizatorje in udeležence drugega
BALKANATIONA, ki bo potekal v
Velenju v Sloveniji 26. septembra
2015.
Gre za razburljivo tekmovanje, ki temelji na timskem duhu in kvalitetnih
posameznih predstavah. BALKANATION zaznamuje konec sezone

Bojan
Kontič

župan Mestne občine Velenje
Spoštovani, šport je pomembna sestavina našega vsakdana in šport je
imel v našem okolju vedno pomembno in posebno mesto. Čeprav je
Velenje razmeroma mlado mesto,
so se razvile številne športne panoge. V Velenju imamo namreč več
kot 50 športnih društev in klubov.
V našem mestu, ki se ponaša s
številnimi nazivi, si vztrajno prizadevamo, da bi bilo Velenje za vse
občane pravi dom, ki hkrati nudi
tudi vse, kar nudijo velika mesta.
Tudi na področju športa. Spodbujamo množični in vrhunski šport,
mesto pa se ponaša tudi z bogato
športno infrastrukturo. Z urejanjem
mestnega stadiona, telovadnic,
dvoran, športnih igrišč, kolesarskih in peš poti ter drugih površin,
namenjenih športu in rekreaciji, k
športu in zdravemu načinu življenja
vabimo vse občanke in občane.
Slovenija je vsekakor športna
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O TEKMOVANJU

BALKANATION
Atletska zveza Slovenije, Balkanska atletska zveza
Atletski klub Velenje ter Občina Velenje so združili
moči pri pripravi tekmovanja »Balkanation«, ki je v
svoji premierni izvedbi potekal na slovenskih tleh
septembra 2014, letos pa izveden drugič zapored v
Sloveniji.
Gre za ekipno atletsko tekmovanje ekip članic
Balkanske atletske zveze, s katerim se mednarodna
vrhunska predstavlja v ekipnem duhu. Na stadionu
Ob jezeru se bodo na atletskem tekmovališču
pomerile ekipe atletov iz sedmih držav, sestavljenih

26. SEPTEMBER 2015

18 disciplin
7 držav
1 zmagovalec

iz več kot 120 vrhunskih atletinj in atletov iz držav
regije, ki sega od Slovenije, prek Grčije in Turčije do
Armenije in Cipra.
Ekipe bodo merile moči v 18 disciplinah, osmih
v moški in osmih v ženski konkurenci, ter v dveh
mešanih štafetah, končni zmagovalec pa se bo
lahko okitil z naslovom ekipnega balkanskega
prvaka. Na tekmi ne bodo šteli individualni
rezultati, dosežki se bodo merili le ekipno.
Dinamično načrtovano tekmovanje pa bo
zagotovilo, da se bo na stadionu ves čas odvijalo
napeto atletsko dogajanje.

VELENJE
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MESTO
VELENJE
Velenje je mlado
evropsko mesto, ki se
nahaja v vzhodnem delu
Šaleške doline v porečju
Pake. S 34.140 prebivalci
je Velenje za Ljubljano,
Mariborom, Celjem in
Kranjem peto največje
slovensko mesto.
Mesto je bilo znano kot
Titovo Velenje od 10.
oktobra 1981 do 17. julija
1990.
V mestu najdemo več
gradov: grad Velenje,
grad Šalek, grad Turn,
grad Ekeštajn, grad
Švarcenštajn in ostali
gradovi. Že v srednjem
veku so se pojavili prvi
pomembni zapisi o
gradovih, ki so igrali
pomembno vlogo v
poznejši zgodovini Šaleške doline. V tem obdobju
je bilo zgrajenih več kot 20 gradov in graščin, kar
daje dolini pomemben pečat in ime dolina gradov.
Velenjski grad, prvič omenjen leta 1264 je ležal na
strmem skalnem gričku nad mestom. To je eden
izmed najbolj ohranjenih gradov v Sloveniji, danes
pa v njem domuje Muzej Velenje.Na drugi strani
mesta so ruševine Šaleškega gradu, ki je dala ime
naselja in celotne doline. Grad je bil zgrajen na
pečini, prvi zapisi pa segajo v 1287.
Mesto se prvič omenja v 13. stoletju kot trg, mestne
pravice pa je pridobilo leta 1950, ko je sredi polj
in travnikov v le nekaj letih zraslo novo, moderno
mesto, ki so ga prostovoljno zgradili delavci v več
kot milijon delovnih urah. Marljivi delavci so iskanju
boljšega jutri prišli v mesto z vseh koncev in skupaj

so zgradili slikovito, multi-kulturno in gostoljubno
mesto. V 1889 je bilo Velenje je bil majhen trg s
364 prebivalci. Danes se mesto razprostira čez
nekaj več kot 83.000 kvadratnih metrov. Poleg
tega, Velenje je danes eno izmed najmočnejših
gospodarskih središč v Sloveniji. Najmlajše
slovensko mesto je zraslo v peto največje slovensko
mesto, in še vedno raste in se razvija. Je mesto z
vizijo in mladostno energijo.
Velenje je mesto zelenja in številnih sončnih dni.
Nudi številne možnosti rekreacije ob Velenjskem
ali Škalskem jezeru ter na hribih Koželj ali Graški
gori. Jezero Turistično-rekreacijski center (TRC
Jezero) je nekaj posebnega, saj se je razvilo na
področju nepovratnih jezer, ki so posledica
premogovništva.
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REPREZENTANCE:
Armenija
BOSNA IN HERCEGOVINA
BOLGARIJA
HRVAŠKA
ROMUNIJA
SLOVENIJA
TURČIJA

10

O TEKMOVANJU
Tekmovalci se bodo pomerili v 8 moških, 8 ženskih disciplinah in dveh mešanih.
Točkovanje bo potekalo na naslednji način:
Prvo mesto: 10 točk
Drugo mesto: 8 točk
Tretje mesto: 7 točk
Četrto mesto: 6 točk
Peto mesto: 5 točk
Šesto mesto: 4 točke
Sedmo mesto: 3 točke
Ekipa, ki ima najvišje število zbranih točk, je zmagovalna. Če imata dve ali več ekip enako število točk,
zmaga ekipa z največ zbranih prvih mest.
Načelo Jokerja: Vsaka ekipa bo imela en bonus – Joker, ki ga bo dodelila posameznemu atletu na
tehničnem sestanku. Dogodek, kjer ekipa koristi jokerja, se točkuje dvojno.
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DISCIPLINE
		

			
MOŠKI

		

ŽENSKE

100 m

100 m

200 m

200 m

400 m

400 m

800 m

800 m

1500 m

1500 m

daljina

daljina

palica

palica

kopje

kopje
Mešana štafeta 4x100 m
Mešana štafeta 4x400 m
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ORGANIZACIJSKI
ODBOR
Gregor Benčina

Predsednik AZS

01 52069-10

info@atletska-zveza.sI

dr. Marjan Hudej

Predsednik lokalnega
organizacIjskega odbora

03 898 2170

Marjan.hudej@rlv.si

Luka Steiner

Sekretar

041 553 497

luka.steiner@atletska-zveza.si

mag. Darjo Pungartnik
dr. Andrej Udovč

Vodja tekmovanja

031 337 252

darjo.pungartnik@gmail.com
andrej.udovc@gmail.com

Miran Hudournik
Špela Hus

Nastanitve, logistika, varnost,
vodja LOC pisarne

041 526 646

spela.hus@atletska-zveza.si

Katja Kustec

PR, protokol, promocija

041 826 614

katja.kustec@atletska-zveza.si

Peter Frol

Računovodstvo

01 520 69 17

peter.frol@zuma.si

Andreja Jošt
Natalija Bah

Tehnični vodja in
tehnična služba

031 781 028
041 791 197

jostica@gmail.com
natalija.bah@gmail.com

Zdravko Peternelj

Otroška atletika

Boštjan Bradeško

Tehnična podpora

zdravko.peternelj@atletska-zveza.si
041 203 010

bostjan.bradesko@gmail.com
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