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MERILA ZA NASTOP NA 

MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V SEZONI 2017 

 

Pregled mednarodnih tekmovanj v sezoni 2017: 

3. – 5. marec 34. Evropsko prvenstvo v dvorani, Beograd (SRB) 

11. – 12. marec 17. Evropski zimski pokal v metih, Las Palmas de Gran Canaria (ESP) 

27. – 28. maj Evropski klubski pokal, skupina A, Mersin (TUR) 

10. junij 21. Evropski pokal na 10.000 m, Minsk (BLR) 

24. – 25. junij Evropsko ekipno prvenstvo, 2. liga, Tel-Aviv (ISR) 

1. – 2. julij Evropski pokal v mnogobojih, Monzon (ESP) 

8. julij 16. Evropsko prvenstvo v gorskem teku, Kamnik 

12. – 16. julij 10. Svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, Nairobi (KEN) 

13. – 16. julij 11. Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice, Bydgoszcz (POL) 

20. – 23. julij 24. Evropsko prvenstvo za mladince in mladinke, Grosseto (ITA) 

22. – 30. julij 14. Olimpijski festival evropske mladine, Győr (HUN) 

5. – 13. avgust 16. Svetovno prvenstvo na prostem, London (GBR) 

20. – 25. avgust Univerzijada, Taipei (TPE) 

16. september Evropski klubski pokal za mladince 

10. december 24. Evropsko prvenstvo v krosu, Šamorin (SVK) 

 

Preostala meddržavna tekmovanja v sezoni 2017: 

6. julij Mladinski peteroboj, TBD (SVK) 

28. maj 35. Brixia miting, Bressanone (ITA) 

16. junij Mlajše mladinski četveroboj, TBD (HUN) 

30. september Peteroboj pionirskih reprezentanc, TBD (HRV) 

 

Balkanska prvenstva v sezoni 2017: 

22. – 23. julij Balkansko prvenstvo za člane, Novi Pazar (SRB) 

25. februar Balkansko prvenstvo v dvorani, Beograd (SRB) 

1. – 2. julij Balkansko prvenstvo za starejše mladince, Craiova (ROU) 

3. junij Balkansko prvenstvo za mlajše mladince, Elbasan (ALB) 

12. februar Balkansko prvenstvo v dvorani za starejše mladince, Istanbul (TUR) 

11. november Balkansko prvenstvo v krosu, Çanakkale (TUR) 

8. oktober Balkansko prvenstvo v maratonu, Zagreb (CRO) 

14. maj Balkansko prvenstvo v polmaratonu, Priština (KOS) 

10. junij Balkansko prvenstvo v gorskem teku, Teteven (BUL) 

8. april Balkansko prvenstvo v hoji, Florina (GRE) 
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16. SVETOVNO PRVENSTVO ZA ČLANE IN ČLANICE 

LONDON (GBR), 05. – 13. AVGUST 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.12 100 m 11.26 

20.44 200 m 23.10 

45.50 400 m 52.10 

1:45.90 800 m 2:01.00 

3:36.00 (3:53.40) 1500 m (1 milja) 4:07.50 

13:22.60 5000 m 15:22.00 

27:45.00 10.000 m 32:15.00 

2:18.44 maraton 2:39.57 

8:32.00 3000 m zapreke 9:42.00 

13.48 110 m / 100 m ovire 12.98 

49.35 400 m ovire 56.10 

2.30 skok v višino 1.94 

5.70 skok s palico 4.55 

8.15 skok v daljino 6.75 

16.80 troskok 14.10 

20.50 suvanje krogle 17.75 

65.00 met diska 61.20 

76.00 met kladiva 71.00 

83.00 met kopja 61.40 

brez norme 4 x 100 m brez norme 

brez norme 4 x 400 m brez norme 

8100 deseteroboj / sedmeroboj 6200 

1:24.00 hoja 20 km 1:36.00 

4:06.00 hoja 50 km / 

1. Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od 1. oktobra 2016 do 23. julija 

2017. 

2. Za vsako disciplino obstaja želeno ciljno število nastopajočih. V primeru, da bo 

število atletov z izpolnjeno normo manjše od te številke, si IAAF pridržuje pravico, 

da disciplino dopolni do želene kvote. IAAF ni dolžan zapolniti disciplino. 

3. Nacionalna zveza lahko prijavi po 4 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo. 

Nastopiti smejo 3 atleti. 

4. Maraton: v maratonu lahko nastopijo trije atleti oz. atletinje z A normo (moški: 

2:13.30, ženske: 2:33.00) ali en atlet oz. atletinja z B normo (v tabeli). 

5. Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani IAAF. 

6. V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

7. Potnike na tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu.  
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16. EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANI ZA ČLANE 

BEOGRAD (SRB), 03. – 05. MAREC 2017 

MOŠKI 
DISCIPLINA 

ŽENSKE 

DVORANA ZUNAJ DVORANA ZUNAJ 

6.74 10.30 (100 m) 60 m 7.42 11.30 (100 m) 

47.35 46.30 400 m 54.00 52.75 

1:49.00 1:47.00 800 m 2:04.00 2:02.00 

3:44.00 

4:00.00 (milja) 
3:39.50 1500 m 

4:16.00 

4:34.00 (milja) 
4:12.00 

8:05.00 7:50.00 3000 m 9:15.00 9:00.00 

7.82 
13.65 

(110 m ovire) 
60 m ovire 8.24 

13.10 

(100 m ovire) 

najboljših 6 štafet 4 x 400 m najboljših 6 štafet 

2.25 skok v višino 1.89 

5.78 skok s palico 4.70 

7.90 skok v daljino 6.50 

16.40 troskok 13.75 

19.80 suvanje krogle 16.30 

najboljših 16 atletov (lestvice) mnogoboj najboljših 16 atletinj (lestvice) 

1. Norma mora biti dosežena od 1. januarja 2016 do 26. februarja 2017 (ne velja za  

mnogoboj, štafeto in skok s palico). 

2. V vsaki disciplini sme zveza prijaviti 4 atlete oz. atletinje z doseženo normo, 

nastopijo smejo največ 3 atleti oz. atletinje. 

3. Mnogoboj: število nastopajočih je omejeno na 16 atletov oz. atletinj. Nabor bo delan 

na podlagi tablic na prostem za sezono 2016 (8 atletov oz. atletinj) in tablic v 

dvorani za tekočo sezono 2017 (stanje na dan 21. februar 2017). 

4. Skok s palico: organizator bo izvedel samo finale, nastopalo bo 12 atletov oz. 

atletinj. Nastopili bodo vsi atleti oz. atletinje z izpolnjeno normo, tudi če bo 

presežena kvota 12 nastopajočih. Norma mora biti dosežena med 1. januarjem 2016 

in 23. februarjem 2017. V primeru, da želena kvota ne bo dosežena, EA lahko 

dopolni disciplino z atleti, ki niso dosegli norme. Odločitev je v pristojnosti delegata 

EA. 

5. Štafeta: nastopalo bo 6 vabljenih štafet. Podlaga za vabilo bodo tablice na prostem iz 

leta 2016. 

6. Rezultati, doseženi v mešani konkurenci, se ne priznavajo. 

7. Ročno merjeni rezultati se ne priznavajo. 

8. Vse ostale informacije so v originalu dostopne na spletni strani EA. 

9. Kočno sestavo reprezentance potrdi Strokovni svet na osnovi rezultatov tekoče 

sezone. 

  



 

stran 4 od 18 
 

 

11. EVROPSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE ČLANE IN ČLANICE 

BYDGOSZCZ (POL), 13. – 16. JULIJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.60 100 m 11.90 

21.45 200 m 24.45 

47.85 400 m 55.00 

1:48.80 800 m 2:09.00 

3:46.50 1500 m 4:26.00 

14:12.50 5000 m 16:35.00 

30:15.00 10.000 m 36:35.00 

14.50 110 m / 100 m ovire 14.05 

52.40 400 m ovire 60.75 

9:10.00 3000 m zapreke 10:35.00 

2.15 skok v višino 1.80 

5.20 skok s palico 4.00 

7.50 skok v daljino 6.15 

15.55 troskok 12.80 

17.35 suvanje krogle 14.50 

53.50 met diska 48.50 

63.50 met kladiva 60.00 

70.00 met kopja 50.00 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

7200 deseteroboj / sedmeroboj 5200 

1:30:00 hoja 20 km 1:48:00 

1. Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2017 do 3. julija 2017. 

2. V vsaki disciplini se lahko prijavi po 4 atlete oz. atletinje z doseženo normo, 

nastopijo pa lahko le 3 atleti oz. atletinje z doseženo normo. 

3. V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

4. Potnike na tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu. 
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24. EVROPSKO PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE IN MLADINKE 

GROSSETO (ITA), 20. – 23. JULIJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.75 100 m 12.00 

21.75 200 m 24.60 

48.30 400 m 55.80 

1:51.50 800 m 2:10.00 

3:52.00 1500 m 4:30.00 

/ 3000 m 9:52.50 

14:30.00 5000 m 17:15.00 

31:20.00 10.000 m / 

14.50 110 m / 100 m ovire 14.30 

53.75 400 m ovire 61.40 

9:15.00 3000 m zapreke 10:55.00 

2.12 skok v višino 1.78 

4.90 skok s palico 3.95 

7.35 skok v daljino 5.95 

14.90 troskok 12.50 

17.75 suvanje krogle 13.50 

54.00 met diska 45.50 

66.00 met kladiva 57.50 

67.50 met kopja 48.00 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

7100 deseteroboj / sedmeroboj 5175 

44:30.00 hoja 10 km 50:45.00 

1. Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2017 do 10. julija 2017. 

2. V vsaki disciplini se lahko prijavi po 4 atlete oz. atletinje z doseženo normo, 

nastopijo pa lahko le 3 atleti oz. atletinje z doseženo normo. 

3. V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

4. Potnike na tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu. 
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10. SVETOVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE 

NAIROBI (KEN), 12. – 16. JULIJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.80 100 m 12.10 

21.85 200 m 24.55 

48.50 400 m 56.00 

1:53.20 800 m 2:12.00 

3:57.00 1500 m 4:33.00 

8:35.00 3000 m 9:46.00 

13.95 110 m / 100 m ovire 13.90 

53.50 400 m ovire 1:01.00 

6:00.00 2000 m zapreke 7:00.00 

2.06 skok v višino 1.77 

4.70 skok s palico 3.80 

7.25 skok v daljino 6.00 

14.90 troskok 12.50 

18.35 suvanje krogle 15.40 

55.50 met diska 44.00 

67.50 met kladiva 60.00 

67.50 met kopja 49.00 

brez norme 
mešana štafeta (100 m – 

200 m – 300 m – 400 m) 
brez norme 

6550 deseteroboj / sedmeroboj 5000 

/ hoja 5.000 m 25:00.00 

46:20.00 hoja 10.000 m / 

1. Norma mora biti dosežena v obdobju od 1. januarja 2017 do 3. julija 2017. 

2. Pravico do nastopa imajo atleti in atletinje, letnik rojstva 2000 in 2001. 

3. Nacionalna zveza lahko prijavi po 3 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo. 

Nastopila bosta lahko največ 2 atleta. 

4. Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani IAAF. 

5. V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

6. Potnike na tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu. 
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14. OLIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE MLADINE 

GYŐR (HUN), 22. – 30. JULIJ 2017 

FANTJE U17 DISCIPLINA DEKLETA U17 

11.10 100 m 12.20 

22.50 200 m 24.90 

49.85 400 m 57.10 

1:55.00 800 m 2:13.00 

4:01.00 1500 m 4:36.00 

8:48.00 3000 m 10:10.00 

14.50 110 m ovire (0.914 / 9.14) / 

/ 100 m ovire (0.762 / 8.50) 14.25 

55.80 (0.84) 400 m ovire (0.762) 1:02.50 

6:14.00 2000 m zapreke 7:20.00 

6.90 skok v daljino 5.85 

14.20 troskok 12.20 

1.98 skok v višino 1.73 

4.50 skok s palico 3.65 

17.10 (5 kg) suvanje krogle (3 kg) 14.30 

51.00 (1.5 kg) met diska (1 kg) 41.00 

62.00 (5 kg) met kladiva (3 kg) 56.50 

61.00 (700 g) met kopja (500 g) 47.00 

/ 4 x 100 m* / 

1. Norma mora biti dosežena v obdobju od 1. januarja 2017 do 3. julija 2017. 

2. Atleti in atletinje so lahko letnik 2001 in 2002 (zadnje leto pionirji in prvo leto 

mlajši mladinci). 

3. Kriterije za nastop na tekmovanju je določil Strokovni svet Atletske zveze 

Slovenije. 

4. Kvota za dovoljeno število prijavljenih je 12 atletov oz. atletinj. 

5. V primeru, da 12 atletov ne izpolni zahtevane norme, dokončno odločitev sprejme 

Strokovni svet na osnovi ocene možnosti doseganja najboljše uvrstitve izbranega 

atleta na OFEM 2017. 

6.  Dokončno odločitev o nastopu štafet bo Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

sprejel na podlagi doseženih individualnih rezultatov. 

7. V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

8. Potnike na tekmovanje potrdi Izvršno odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez na predlog Strokovnega sveta po nastopu na državnem 

prvenstvu. 
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29. POLETNA UNIVERZIJADA 

TAIPEI (TPE), 20. – 25. AVGUST 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.90 100 m 12.25 

22.20 200 m 25.50 

49.70 400 m 56.50 

1:54.00 800 m 2:15.00 

3:55.00 1500 m 4:35.00 

15:00.00 5000 m 18:00.00 

30:15.00 10.000 m 35:45.00 

1:08:15 polmaraton 1:21:00 

14.25 110 m / 100 m ovire 14.00 

54.00 400 m ovire 1:04.50 

9:15.00 3000 m zapreke 12:00.00 

2.10 skok v višino 1.66 

5.10 skok s palico 3.50 

7.15 skok v daljino 5.80 

14.50 troskok 12.30 

16.50 suvanje krogle 13.50 

55.00 met diska 48.00 

60.00 met kladiva 59.00 

70.00 met kopja 45.00 

brez norme 4 x 100 m brez norme 

brez norme 4 x 400 m brez norme 

brez norme deseteroboj / sedmeroboj brez norme 

1:26.30 hoja 20 km 1:43.00 

1. Norma mora biti dosežena v obdobju od 1. januarja 2017 do 11. julija 2017. 

2. Pravico do nastopa imata dva (2) atleta, ki sta uradnem kvalifikacijskem obdobju 

dosegla normo. Pri štafetah ima pravico do nastopa ena (1) štafeta na državo. 

3. V tekih na 10.000 m za moške in ženske lahko nastopajo največ trije (3) atleti, ki 

so izpolnili normo v tekočem letu. 

4. Pogoj za nastop je veljavna kategorizacija. 

5. Za polmaraton in hojo na 20 km: največ pet (5) z normo. 

6. Vsaka sodelujoča reprezentanca, ki nastopa v hoji ali polmaratonu, mora prijaviti 

najmanj tri (3) in največ pet (5) atletov. 

7. Tekmujejo lahko atleti, rojeni med 01.01.1989 in 31.12.1999 in imajo status 

študenta v študijskem letu 2016/2017 na katerikoli višji ali visoki šoli doma ali v 

tujini. Tekmujejo lahko tudi študenti, ki bodo diplomirali v letu 2016 in 2017. 
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EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO, 2. LIGA 

TEL-AVIV (ISR), 24. – 25. JUNIJ 2017 

Izbirna tekma za oblikovanje ekipe, ki bo nastopala na Evropskem ekipnem prvenstvu v 

Tel-Avivu, bodo kvalifikacije za Atletski pokal Slovenije, ki bo 17. in 18. junija 2017 v 

Novi Gorici. 

 

EVROPSKI KLUBSKI POKAL, SKUPINA A 

MERSIN (TUR), 27. – 28. MAJ 2017 

Pravica do nastopa na Evropskem klubskem pokalu v sezoni 2017 pripada pokalnemu 

zmagovalcu (klubu oz. društvu) finala Atletskega pokala Slovenije za člane v sezoni 

2016, ki je potekalo 4. in 5. junija 2016 v Novi Gorici. 

 

EVROPSKI MLADINSKI KLUBSKI POKAL 

TBD (TBD), 16. SEPTEMBER 2017 

Pravica do nastopa na Evropskem mladinskem klubskem pokalu v sezoni 2017 pripada 

ekipnemu mladinskemu zmagovalcu (klubu oz. društvu) ekipnega prvenstva za mladince, 

ki je potekalo 3. septembra 2016 v Celju. 

 

17. EVROPSKI ZIMSKI POKAL V METIH 

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ESP), 11. – 12. MAREC 2017 

ČLANI ML. ČLANI DISCIPLINA ČLANICE ML. ČLANICE 

17.96 17.00 suvanje krogle 15.73 14.85 

58.90 51.50 met diska 53.20 50.00 

71.25 64.00 met kladiva 61.27 58.00 

73.15 68.00 met kopja 52.75 50.00 

1. Rok za postavitev norm je od 1. januarja 2017 do 2. marec 2017. 

2. OPOMBA: Če bo EA določila drugačne norme, jih bomo sprejeli kot veljavne. 

 

 

21. EVROPSKI POKAL NA 10.000 m 

MINSK (BLR), 10. JUNIJ 2017 

ČLANI DISCIPLINA ČLANICE 

14:04.25 5000 m 16:13.92 

29:28.08 10.000 m 34:29.19 

29:47 10 km 34.09 

1:05:26 polmaraton 1:15:11 
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2:18:44 maraton 2:39:57 

8:52.29 3000 m zapreke 10:16.97 

1. Rok za postavitev norm je od 1. januarja 2017 do 26. maja 2017. 

 

24. EVROPSKO PRVENSTVO V KROSU 

ŠAMORIN (SVK), 10. DECEMBER 2017 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo naknadno imenoval pogoje za imenovanje v 

reprezentanco za Evropsko prvenstvo v krosu. 

 

EVROPSKI POKAL V MNOGOBOJIH 

MONZON (SPA), 01. – 02. JULIJ 2017 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se bo o nastopajočih odločil na podlagi 

individualnih rezultatov atletov oz. atletinj, ki nastopajo v disciplini. 

 

16. EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKEM TEKU 

KAMNIK (SLO), 08. JULIJ 2017 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

SVETOVNI POKAL V GORSKIH TEKIH ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE 

GAGLIANO DEL CAPO (ITA), 24. JUNIJ 2017 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

33. SVETOVNO PRVENSTVO (GOR - DOL) 

PREMANA (ITA), 30. JULIJ 2017 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

14. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKEM MARATONU 

PREMANA (ITA), 6. AVGUST 2017 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 
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BALKANSKA PRVENSTVA – SPLOŠNE DOLOČBE 

Za vsa balkanska prvenstva veljajo sledeče splošne določbe: 

 Strošek prevoza na in s tekmovanja v celoti krije atlet oz. klub. 

 Rok za oddajo končne prijave je 12 dni pred tekmovanjem do 23:59 ure na 

elektronski naslov strokovnisvet@atletska-zveza.si. Prijava mora nujno vsebovati 

ime in priimek atleta, disciplino, osebni rekord in najboljši rezultat sezone. 

 Ko je atlet potrjen, mora v roku dveh dni na naslov strokovnisvet@atletska-

zveza.si sporočilo točne informacije, povezane s prihodom in povratkom na 

tekmovanje. 

 Kjer bo na disciplino prijavljenih več atletov, kot dovoljujejo pravila (tabela 

spodaj), bo prijavljeno najvišje možno število atletov, upoštevni kriterij pa bo 

najboljši rezultat sezone. Če atlet v disciplini v sezoni še nima rezultata, se ne 

upošteva njegov osebni rekord. 

 Kjer bo presežena kvota tekmovalcev in spremljevalcev, določena s strani 

organizatorja (tabela spodaj), bo veljalo pravilo »prvi pride – prvi dobi«. ABAF 

pravila, ki se navezujejo na balkanska prvenstva, določajo enotno ceno polnega 

penziona 50,00 EUR na osebo na noč. 

 Atletov, ki ne bodo izpolnili norm oz. jih bodo izpolnili po roku, Atletska zveza 

Slovenije kljub njihovi izraženi nameri o nastopu ne bo prijavljala. 

 Atleti lahko nastopajo le na prvenstvu za njihovo starostno kategorijo. 

 Strokovni svet Atletske zveze Slovenije imenuje koordinatorja slovenskih atletov 

na tekmovanju. Koordinatorju Atletska zveza Slovenije krije stroške poti na in s 

tekmovanja, po predhodni odobritvi predvidenega stroška logistike. 

 Nastop izven konkurence na balkanskih prvenstvih ni mogoč. 

 Nastop na balkanskem prvenstvu se ne šteje kot reprezentančni nastop. 

Kvote za število tekmovalcev in spremljevalcev po tekmovanju: 

TEKMOVANJE ŠTEVILČNE OMEJITVE: 

Balkansko prvenstvo za člane 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in 1 štafeta 

NASTANITEV: največ 3 nočitve za največ 50 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 15) 

Balkansko prvenstvo v dvorani 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in 1 štafeta 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 33 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 9) 

Balkansko prvenstvo za starejše mladince 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in 1 štafeta 

NASTANITEV: največ 3 nočitve za največ 50 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 15) 

Balkansko prvenstvo v dvorani za 

starejše mladince 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in 1 štafeta 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 33 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo za mlajše mladince 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in 1 štafeta 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 38 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 8) 

mailto:strokovnisvet@atletska-zveza.si
mailto:strokovnisvet@atletska-zveza.si
mailto:strokovnisvet@atletska-zveza.si
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Balkansko prvenstvo v krosu 

NASTOP: 4 atleti na starostno kategorijo 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 33 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo v maratonu 

NASTOP: 2 atleta in 2 atletinji 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 5 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 1) 

Balkansko prvenstvo v polmaratonu 

NASTOP: 2 atleta in 2 atletinji 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 5 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 1) 

Balkansko prvenstvo v gorskem teku 

NASTOP: 4 atleti na starostno kategorijo 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 19 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 3) 

Balkansko prvenstvo v hoji 

NASTOP: 2 atleta na starostno kategorijo 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 16 

oseb (izmed teh je največje možno št. 

spremljevalcev 4) 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE 

NOVI PAZAR (SRB), 22. – 23. JULIJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.59 100 m 11.76 

21.51 200 m 24.06 

48.00 400 m 55.08 

1:52.07 800 m 2:12.91 

3:52.27 1500 m 4:24.65 

15:25.51 5000 m 17:30.22 

15.30 110 m / 100 m ovire 14.05 

53.70 400 m ovire 60.50 

10:09.95 3000 m zapreke 11:08.39 

7.43 skok v daljino 6.04 

15.01 troskok 13.20 

2.03 skok v višino 1.72 

5.00 skok s palico 4.00 

17.39 suvanje krogle 13.12 

47.77 met diska 45.79 

59.34 met kladiva 60.50 

70.08 met kopja 49.69 

 / 4 x 100 / 

 / 4 x 400 / 

5700 mnogoboj 4330 
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BALKANSKO PRVENSTVO V DVORANI 

BEOGRAD (SRB), 25. FEBRUAR 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

6.90 60 m 7.60 

48.50 400 m 56.00 

1:52.00 800 m 2:13.00 

3:52.00 1500 m 4:35.00 

8:40.00 3000 m 9:50.00 

8.30 60 m ovire 8.50 

7.30 skok v daljino 6.00 

15.00 troskok 13.00 

2.00 skok v višino 1.80 

4.80 skok s palico 3.80 

17.50 suvanje krogle 14.00 

/ mnogoboj / 

/ štafeta / 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE 

CRAIOVA (ROU), 1. – 2. JULIJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.91 100 m 12.27 

21.89 200 m 25.03 

48.93 400 m 56.64 

1:52.71 800 m 2:17.16 

3:56.80 1500 m 4:54.44 

15:39.03 5000 m 18:34.50 

14.95 110 m / 100 m ovire 15.37 

55.02 400 m ovire 61.50 

11:27.45 3000 m zapreke 12:40.21 

6.72 skok v daljino 5.64 

14.37 troskok 12.00 

1.97 skok v višino 1.69 

4.10 skok s palico 3.50 

16.34 (6 kg) suvanje krogle 11.12 (4 kg) 

46.84 met diska 35.24 

54.30 met kladiva 44.77 

59.75 met kopja 38.56 

 / 4 x 100 m  / 

 / 4 x 400 m  / 

5055 mnogoboj 3903 
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BALKANSKO PRVENSTVO V DVORANI ZA STAREJŠE MLADINCE 

ISTANBUL (TUR), 11. FEBRUAR 2017 

MLADINCI U20 DISCIPLINA MLADINKE U20 

7.10 60 m  7.75 

50.50 400 m 58.00 

1:56.50 800 m 2:17.00 

4:01.00 1500 m 4:41.00 

8:55.00 3000 m 10:20.00 

8.40 60 m ovire  8.80 

6.95 skok v daljino 5.85 

14.30 troskok 12.30 

1.98 skok v višino 1.73 

4.50 skok s palico 3.60 

16.00 suvanje krogle 12.00 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE 

ELBASAN (ALB), 3. JUNIJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

11,09 100 m 12.36 

50,48 400 m 57.98 

1:57.92 800 m 2:16.96 

4:09.73 1500 m 4:54.44 

9:19.79 3000 m 11:08.79 

/ 100 m ovire (0,762) 14.72 

15,25 110 m ovire (0,914) / 

6:26.13 2000 m zapreke 7:55.69 

6.57 skok v daljino 5.59 

13.29 troskok 11.61 

1.88 skok v višino 1.65 

14.96 (5 kg) suvanje krogle 12.78 (3 kg) 

41.88 (1,5 kg) met diska 37.62 (1 kg) 

50.42 (700 gr) met kopja 39.40 (500 gr) 

  4 x 100 m   

 

BALKANSKO PRVENSTVO V KROSU 

ÇANAKKALE (TUR), 11. NOVEMBER 2017 

Pogoj za nastop na Balkanskem prvenstvu v krosu je uvrstitev med prve tri na Prvenstvu 

Slovenije v krosu. Omejitve glede na prehajanje med starostnimi kategorijami: 

 Mlajši mladinci smejo tekmovati le v kategoriji mlajših mladincev. 

 Starejši mladinci smejo tekmovati le v kategoriji starejših mladincev. 

 Mlajši člani smejo tekmovati v kategoriji članov. 
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Predvidene okvirne dolžine prog: 

mladinke: 4 km 

mladinci: 6 km 

mlajše članice: 6 km 

mlajši člani: 8 km 

članice: 8 km 

člani: 10 km 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V MARATONU 

ZAGREB (CRO), 8. OKTOBER 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

 
maraton 

 
 

BALKANSKO PRVENSTVO V POLMARATONU 

PRIŠTINA (KOS), 14. MAJ 2017 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

 
polmaraton 

 
 

BALKANSKO PRVENSTVO V GORSKEM TEKU 

TETEVEN (BUL), 10. JUNIJ 2017 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V HOJI 

FLORINA (GRE), 8. APRIL 2017 
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35. BRIXIA MITING 

BRESSANONE (ITA), 28. MAJ 2017 

V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji 

(letnika rojstva 2000 in 2001). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo 

Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince, ki bo v nedeljo, 14. maja 2017 v Domžalah. 

Razpisane discipline: 

 mlajši mladinci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m ovire (0.91), 400 

m ovire (0.84), 2000 m zapreke, skok v daljino, troskok, skok v višino, skok s 

palico, suvanje krogle (5 kg), met diska (1.5 kg), met kopja (700 gr), štafeta 4 x 

100 m 

 mlajše mladinke: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m ovire (0.76), 400 

m ovire (0.76), 2000 m zapreke, skok v daljino, troskok, skok v višino, skok s 

palico, suvanje krogle (3 kg), met diska (1 kg), met kopja (500 gr), štafeta 4 x 

100 m 

 Mnogoboj v letu 2017 ni razpisan. 

MLAJŠE MLADINSKI ČETVEROBOJ 

TBD (HUN), 16. JUNIJ 2017 

V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji. V 

vsaki disciplini nastopata dva atleta. Ekipa za nastop na četveroboju reprezentanc mlajših 

mladincev in mladink bo izbrana na podlagi tablic Atletske zveze Slovenije z dne 12. junij 

2017. 

POMEMBNO: Pri tekaških disciplinah se bo upošteval veter po formuli +1,0 m/s pomeni 

pribitek 0,08 sekunde in -1.0 m/s pomeni odbitek 0,08 sekunde. To določilo velja za 

discipline 100 m, 200 m in 110 m ovire oz. 100 m ovire. 

Razpisane discipline: 

 mlajši mladinci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ovire, 

400 m ovire, 2000 m zapreke, hoja 10 km, skok v daljino, skok v višino, skok s 

palico, troskok, suvanje krogle, met diska, met kladiva, met kopja, štafeta 100 m 

– 200 m – 300 m – 400 m 

 mlajše mladinke: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire, 

400 m ovire, 2000 m zapreke, hoja 5 km, skok v daljino, skok v višino, skok s 

palico, troskok, suvanje krogle, met diska, met kladiva, met kopja, štafeta 100 m 

– 200 m – 300 m – 400 m 
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MLADINSKI PETEROBOJ 

TBD (SVK), 6. JULIJ 2017 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje letnikov rojstva 1998 in 1999 (starejši 

mladinci). Atleti in atletinje letnikov rojstva 1998 in 1999 (starejši mladinci) bodo v 

reprezentanco izbrani na podlagi tablic z dne 26. junij 2017. 

POMEMBNO: Pri tekaških disciplinah se bo upošteval veter po formuli +1,0 m/s pomeni 

pribitek 0,08 sekunde in -1.0 m/s pomeni odbitek 0,08 sekunde. To določilo velja za 

discipline 100 m, 200 m in 110 m ovire oz. 100 m ovire. 

Razpisane discipline: 

 mladinci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m 

ovire (99/9,14/), 400 m ovire (91,4), 3000 m zapreke, skok v višino, skok s 

palico, skok v daljino, troskok, suvanje krogle (6 kg), met diska (1,75 kg), met 

kopja (800 g), met kladiva (6 kg),  štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400 m 

 mladinke: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire 

(84/8,50), 400 m ovire (76,2), 3000 m zapreke, skok v višino, skok s palico, skok 

v daljino, troskok, suvanje krogle (4 kg), met diska (1 kg), met kopja (600 g), 

met kladiva (4 kg), štafeta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400 m 

 

PETEROBOJ PIONIRSKIH REPREZENTANC 

TBD (CRO), 30. SEPTEMBER 2017 

V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v pionirski starostni kategoriji (letnika 

rojstva 2002 in 2003). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Prvenstvo 

Slovenije za pionirje in pionirke U16, ki bo potekalo 9. in 10. septembra 2017 v Velenju. 

Razpisane discipline: 

 Pionirji: 100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m ovire (84,0 / 8,50), 300 m ovire 

(76,2), skok v višino, skok v daljino, skok s palico, suvanje krogle (4 kg), met 

diska (1 kg), met kopja (600 g), met kladiva (4 kg), štafeta 4 x 100 m, 3000 m 

hoja. 

 Pionirke: 100 m, 300 m, 600 m, 2000, 100 m ovire (76,2 / 8,25), 300 m ovire 

(76,2), skok v višino, skok v daljino, skok s palico, suvanje krogle (3 kg), met 

diska (1 kg), met kopja (500 g), met kladiva (3 kg), štafeta 4 x 100 m, 3000 m 

hoja. 

 Mešana štafeta 4 x 300 m (dva pionirja, dve pionirki; vrstni red: fant – dekle – 

fant – dekle). 
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Sklepi Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: 

 Nastop za reprezentanco je obvezen. V primeru neupravičene neudeležbe je 

reprezentančna sezona za atleta končana. 

 Atletska zveza Slovenije bo štafete na velika tekmovanja prijavljala po sistemu 3 

– 1, tj. tri atlete z normo v drugi disciplini in enega brez. 

 Atleti v mladinskih in pionirskih kategorijah se smejo ob izpolnitvi več norm 

udeležiti le ene velike tekme v sezoni (tekmovanja, organizirana pod okriljem 

IAAF ali EA). 

 V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 

tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

 Potnike na mednarodno tekmovanje potrdi Strokovni svet po nastopu na 

državnem prvenstvu za to starostno kategorijo. 

 Na ostalih Balkanskih prvenstvih bo Atletska zveza Slovenije opravila samo prijavo 

atletov z izpolnjeno normo. Norme bo pripravil Strokovni svet Atletske zveze 

Slovenije. 

 Tekmovanja IAAF, EA in domača prvenstvena tekmovanja imajo prednost pred 

nastopi na Balkanskih prvenstvih. 

 V primeru, da sta na isti termin Balkansko prvenstvo in državno prvenstvo za isto 

starostno kategorijo, Atletska zveza Slovenije na Balkansko prvenstvo atletov ne 

bo prijavljala. 

 

 

Vladimir Kevo 

predsednik 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 

 


