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PRAVILNIK  
 

TOČKOVANJE USPEŠNOSTI ATLETSKIH 
DRUŠTEV IN KLUBOV 



Pravilnik točkovanje uspešnosti atletskih društev in klubov vsako leto zajema obdobje od 21.10. 
preteklega leta do 20.10. tekočega leta. 
 
 
 
1. Medalje na mednarodnih tekmovanjih 
 

Tekmovanje Točke 
Olimpijske igre 9000 

Svetovno prvenstvo 8000 

Evropsko prvenstvo 6000 

Svetovno prvenstvo gorskem teku 4000 

Univerziada, Sredozemske igre 3000 

Evropsko prvenstvo v gorskem teku 3000 

Evropsko prvenstvo za mlajše člane / članice 2000 

Svetovno prvenstvo za mladince / mladinke 1500 

Evropsko prvenstvo za mladince / mladinke 1250 

Svetovno prvenstvo za mlajše mladince / mladinke 1250 

Olimpijske igre mladih 1250 

Svetovni pokal v hoji, Evropski pokal v hoji 1250 

Evropski zimski pokal v metih 1250 

Evropski pokal na 10.000 m 1250 

Evropski pokal v mnogobojih 1250 

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM) 1000 
 

Pri svetovnih in evropskih prvenstvih se upoštevajo tudi dvoranska prvenstva, prvenstva v 
krosu in prvenstva v cestnih tekih. 
V štafetnih tekih pripada ¼ točke na tekmovalca / tekmovalko. 

 
 
 
 
 
 
2.  Finalne uvrstitve na mednarodnih tekmovanjih (4. – 8. mesto) 
 

Tekmovanje Točke 
Olimpijske igre 6000 

Svetovno prvenstvo 5000 

Evropsko prvenstvo 3000 

Svetovno prvenstvo v gorskem teku 2500 

Univerziada, Sredozemske igre 2000 

Evropsko prvenstvo za mlajše člane / članice 1500 

Evropsko prvenstvo v gorskem teku 1500 

Svetovno prvenstvo za mladince / mladinke   750 

Svetovno prvenstvo za mlajše mladince / mladinke   625 

Evropsko prvenstvo za mladince / mladinke   625 

Olimpijske igre mladih   625 

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM)   500 
 

Pri svetovnih in evropskih prvenstvih se upoštevajo tudi dvoranska prvenstva, prvenstva v 
krosu in prvenstva v cestnih tekih. 
V štafetnih tekih pripada ¼ točke na tekmovalca / tekmovalko. 

 



3.  Nastop v reprezentanci 
 

Tekmovanje Točke 
Olimpijske igre 3000 

Svetovno prvenstvo 2500 

Evropsko prvenstvo 1500 

Univerziada, Sredozemske igre 1000 

Evropsko prvenstvo za mlajše člane / članice   700 

Svetovno prvenstvo za mladince / mladinke   700 

Evropsko prvenstvo za mladince / mladinke   500 

Svetovno prvenstvo za mlajše mladince / mladinke   500 

Olimpijske igre mladih   500 

Evropsko ekipno prvenstvo   300 

Olimpijski festival evropske mladine (OFEM)   300 

Kvalifikacije za Olimpijske igre mladih   300 

Svetovni pokal v hoji, Evropski pokal v hoji   200 

Evropski zimski pokal v metih   200 

Evropski pokal na 10.000 m   200 

Evropski pokal v mnogobojih   200 
Svetovna in evropska prvenstva v krosu, cestnih in 
gorskih tekih - člani, članice 

 150 

Članska reprezentanca   150 
Svetovna in evropska prvenstva v krosu in gorskih 
tekih – starejši mladinci, mladinke 

 100 

Starejše mladinska reprezentanca   100 

Mladinske igre Alpe-Jadran   100 

Mlajše mladinska reprezentanca     50 

Pionirska reprezentanca     30 
 

Pri svetovnih in evropskih prvenstvih se upoštevajo tudi dvoranska prvenstva. 
V štafetnih tekih pripada ¼ točke na tekmovalca / tekmovalko. 

 
 



4.  Rekordi 
 

Rekordi Točke 
Svetovni rekord - člani / članice 10000 

Evropski rekord - člani / članice   7000 

Evropski rekord - mlajši člani / članice   4000 

Svetovni rekord - mladinci / mladinke   4000 

Evropski rekord - mladinci / mladinke   3000 

Rekord Slovenije - člani / članice   2000 

Rekord Slovenije - mlajši člani / članice   1200 

Rekord Slovenije - starejši mladinci / mladinke     800 

Rekord Slovenije - mlajši mladinci / mladinke     500 

Rekord Slovenije – pionirji / pionirke U16     300 

Rekord Slovenije – pionirji / pionirke U14     200 

Rekord Slovenije – pionirji / pionirke U12     150 
 

Rekordi Slovenije: 
 

Točkujejo se rekordi samo v tistih disciplinah, ki so v programu posameznih starostnih 
kategorij po Razpisih tekmovanj v tekočem letu (posamična, pokalna in ekipna tekmovanja). 
Pri rekordu v štafetnih tekih pripada ¼ točke na tekmovalca / tekmovalko (ne upoštevajo se rekordi 
klubskih štafet). 

 
Pojasnilo: 
 

Ne točkujejo se najboljši rezultati. 
V primeru, da atlet / atletinja doseže rekord v več starostni kategorijah, prejme točke iz vseh kategorij. 
 
 
5.  Posamična prvenstva Slovenije – medalje 
 

Starostna kategorija - medalja Točke 
Člani, članice - zlata medalja 500

Člani, članice - srebrna medalja 300

Mlajši člani, članice - zlata medalja 300

Starejši mladinci, mladinke - zlata medalja 300

Člani, članice - bronasta medalja 200

Mlajši člani, članice - srebrna medalja 200

Starejši mladinci, mladinke - srebrna medalja 200

Mlajši mladinci, mladinke - zlata medalja 200

Mlajši člani, članice - bronasta medalja 150

Starejši mladinci, mladinke - bronasta medalja 150

Mlajši mladinci, mladinke - srebrna medalja 150

Pionirji, pionirke U16 - zlata medalja 150

Mlajši mladinci, mladinke - bronasta medalja 100

Pionirji, pionirke U16 - srebrna medalja 100

Pionirji, pionirke U14 - zlata medalja 100

Pionirji, pionirke U14 - srebrna medalja  75 

Pionirji, pionirke U12 - zlata medalja  70 

Pionirji, pionirke U16 - bronasta medalja  50 

Pionirji, pionirke U14 - bronasta medalja  50 

Pionirji, pionirke U12 - srebrna medalja  50 

Pionirji, pionirke U12 - bronasta medalja  30 



6.  Ekipna prvenstva Slovenije 
 
Člani, članice: 1. mesto n x 100 točk (n = število ekip) 

2. mesto (n-1) x 100 točk (n = število ekip) 
3. mesto (n-2) x 100 točk (n = število ekip) 
... 
n-to. mesto 100 točk 

 
Starejši mladinci, mladinke: 1. mesto n x 80 točk (n = število ekip) 

2. mesto (n-1) x 80 točk (n = število ekip) 
3. mesto (n-2) x 80 točk (n = število ekip) 
... 
n-to. mesto 80 točk 

 
Mlajši mladinci, mladinke : 1. mesto n x 60 točk (n = število ekip) 

2. mesto (n-1) x 60 točk (n = število ekip) 
3. mesto (n-2) x 60 točk (n = število ekip) 
... 
n-to. mesto 60 točk 

 
Pionirji, pionirke U16 : 1. mesto n x 40 točk (n = število ekip) 

2. mesto (n-1) x 40 točk (n = število ekip) 
3. mesto (n-2) x 40 točk (n = število ekip) 
... 
n-to. mesto 40 točk 

 
Pionirji, pionirke U14 : 1. mesto n x 25 točk (n = število ekip) 

2. mesto (n-1) x 25 točk (n = število ekip) 
3. mesto (n-2) x 25 točk (n = število ekip) 
... 
n-to. mesto 25 točk 

 
Pionirji, pionirke U12 : 1. mesto n x 15 točk (n = število ekip) 

2. mesto (n-1) x 15 točk (n = število ekip) 
3. mesto (n-2) x 15 točk (n = število ekip) 
... 
n-to. mesto 15 točk 

 
 

Razen ekipnega članskega in mladinskega prvenstva na štadionu se to točkovanje uporablja tudi 
pri krosu in mnogoboju v dvorani za pionirje / pionirke U16, U14 in U12. 

 
 
 
7.  Pokalna prvenstva Slovenije 
 
 
Člani, članice: Število osvojenih točk x 10 
Starejši mladinci, mladinke: Število osvojenih točk x 7 
Mlajši mladinci, mladinke : Število osvojenih točk x 5 
Pionirji, pionirke U16 : Število osvojenih točk x 3 
Pionirji, pionirke U14 : Število osvojenih točk x 2 
Pionirji, pionirke U12 : Število osvojenih točk x 1 

 

 



8.  Število registriranih članov (tekmovalna licenca) 
 

Število članov, članic x 100 
Število mlajših članov, članic x 80 
Število starejših mladincev, mladink x 60 
Število mlajših mladincev, mladink x 50 
Število pionirjev, pionirk U16, U14 in U12 x 40 

 
Točkuje se število registriranih atletov / atletinj posameznega društva, ki je član AZS. 

 
 

Pojasnilo: 
 

Člani, članice se upoštevajo od 23 leta starosti dalje (imamo kategorijo mlajših članov in članic). 
 
 
 
 
 
9. Organizacija tekmovanj 
 

Dvodnevna članska tekmovanja (posamična, pokalna, ekipna) 4000 točk 
Mnogobojska tekmovanja (dvodnevna – DP, APS) 4000 točk 
Dvodnevna mladinska tekmovanja (posamična) 3000 točk 
Dvodnevna pionirska tekmovanja (posamična) 3000 točk 
* Mitingi Mednarodne atletske lige (MAL) 2000 točk 
Meddržavna reprezentančna srečanja, miting EA 2000 točk 
Kros občinskih reprezentanc 2000 točk 
Mitingi po Razpisih tekmovanj v tekočem letu 1000 točk 
Celodnevna članska, mladinska in pionirska tekmovanja (dvorana, zimski meti) 1000 točk 
Poldnevna (DP; APS U18, U16, U14, U12; mladinsko ekipno) 1000 točk 

 
Pojasnilo: 

 
* Če je pred mitingom MAL še miting za mlajše kategorije v trajanju najmanj 90 minut, društvo dodatno 
prejme 1000 točk 
 
Upošteva se tudi organizacija tekmovanj v krosu, cestnih in gorskih tekih. 
 

Upošteva se tudi organizacija tekmovanj v gorskih tekih in organizacija tekmovanj veteranov. 
 

 
 
10. Število vaditeljev in trenerjev 
 

Število vaditeljev in trenerjev z licenco v društvu (seznam ZATS)  x 700 točk 
 
 
 
Pravilnik Točkovanje uspešnosti atletskih društev in klubov je sprejel Upravni odbor AZS na svoji 42. seji, dne 11. julija 
2012. 
 
 
Ljubljana, 24. avgust 2012 
Številka: 7-375/12 
 
 
 

Atletska zveza Slovenije 
predsednik 

   dr. Peter KUKOVICA 


