Priročnik
za atletsko
sezono 2015
s komentarjem

GENERALNI SPONZOR

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

PRIROČNIK
za atletsko sezono 2015 s komentarjem

Pripravila:
Gabrijel AMBROŽIČ
Zdravko PETERNELJ

Ljubljana, januar 2015

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Letališka cesta 33 c, 1122 Ljubljana, Slovenija
Tel:	+386 (01) 520-69-10
		
+386 (01) 520-69-12
		
+386 (01) 520-69-14
		
+386 (01) 520-69-15
		
+386 (01) 520-69-18
Fax: +386 (01) 520-69-16
e-pošta: info@atletska-zveza.si
http://www.atletska-zveza.si

Soglasje k Priročniku za atletsko sezono 2015 s komentarjem je dal Upravni odbor
Atletske zveze Slovenije na svoji 17. seji, dne 12. novembra 2014 v Ljubljani.
PRIROČNIK za atletsko sezono 2015 s komentarjem

• Gabrijel AMBROŽIČ, Zdravko PETERNELJ
• Prelom: Peter DROFENIK
Tisk: Tiskarna KOŠTOMAJ • Naklada: 250 izvodov

TEKMOVALNA KOMISIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

AMBROŽIČ Gabrijel
BEZJAK Aleš
PODGORNIK Borut
UDOVČ Andrej

Ulica bratov Babnik 12, 1117 Ljubljana
e-pošta: gabrijel.ambrozic@gmail.com

041/329-680

Trajanova ulica 12, 2250 Ptuj
e-pošta: ales.bezjak@gmail.com

040/469-991

Staneta Severja 14, 2000 Maribor
e-pošta: borut.podgornik@triera.net

041/664-412

Rodičeva ulica 21, 1000 Ljubljana
e-pošta: andrej.udovc@gmail.com

031/337-252

–3–

KAZALO
TEKMOVALNA KOMISIJA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE..................................................................................................................... 3
KOLEDAR ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE - 2015....................................................................................................................................... 7
KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ - 2016................................................................................................................................... 13
KOLEDAR TEKMOVANJ V GORSKIH TEKIH - 2015............................................................................................................................... 14
KOLEDAR TEKMOVANJ ZDRUŽENJA ATLETSKIH VETERANOV SLOVENIJE - 2015.................................................................. 16
KOLEDAR ALPE ADRIA POKALNIH TEKMOVANJ V HOJI - 2015...................................................................................................... 18
S P L O Š N E D O L O Č B E PRVENSTVENIH TEKMOVANJ.......................................................................................................19
1. STAROSTNE KATEGORIJE IN OMEJITVE NASTOPANJA POSAMEZNIH STAROSTNIH KATEGORIJ................................................21
2. PRAVICA NASTOPANJA............................................................................................................................................................................ 24
3. ZDRAVSTVENI PREGLEDI......................................................................................................................................................................... 25
4. ORGANIZACIJA ATLETSKIH TEKMOVANJ.......................................................................................................................................... 25
5. DELEGAT ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE............................................................................................................................................. 48
6. GLAVNI SODNIKI ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE.............................................................................................................................. 51
P O S A M I Č N A P R V E N S T V A S L O V E N I J E....................................................................................................................53
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA ČLANE in ČLANICE......................................................................................................... 55
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI V KROŽNIH TEKIH ZA ČLANE, ČLANICE in
MLADINCE, MLADINKE (absolutna kategorija)......................................................................................................................................... 57
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA STAREJŠE MLADINCE in MLADINKE........................................................................ 58
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA MLAJŠE MLADINCE in MLADINKE............................................................................ 60
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)....................................................................................... 62
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)....................................................................................... 64
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)....................................................................................... 66
PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH V DVORANI..................................................................................................................... 68
PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)................................................................................................................................................................. 70
PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)................................................................................................................................................................. 72
PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI V SUVANJU KROGLE............................................................................................................. 74
ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI........................................... 75
ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH ZA STAREJŠI MLADINSKI in PIONIRSKI KATEGORIJI.............................................. 77
PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU............................................................................................................................................................ 79
PRVENSTVO SLOVENIJE V MARATONU.................................................................................................................................................. 82
PRVENSTVO SLOVENIJE V POLMARATONU.......................................................................................................................................... 84
PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNEM TEKU NA 10 km....................................................................................................................... 86
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE.................................................................................................................................. 88
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE ČLANE in MLAJŠE ČLANICE................................................................................................. 92
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE.............................................................................. 92
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE..................................................................................... 96
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)................................................................................................................ 99
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14) in (U12).............................................................................................. 102
PRVENSTVO SLOVENIJE V DOLGIH TEKIH.......................................................................................................................................... 106
PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH............................................................................................................................................ 107
PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)..................... 109
PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)...................... 111
P O K A L N A P R V E N S T V A S L O V E N I J E........................................................................................................................113
KVALIFIKACIJE ATLETSKEGA POKALA SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE............................................................................. 115
ATLETSKI POKALA SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE................................................................................................................... 118
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE......................................................................... 123
ATLETSKI POKAL SLOVENIJE V MNOGOBOJIH.................................................................................................................................. 126

–4–

E K I P N A P R V E N S T V A S L O V E N I J E.............................................................................................................................129
EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE............................................................................................................... 131
EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLADINCE in MLADINKE.................................................................................................. 134
EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)............................................................................................. 137
EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14) in (U12)............................................................................. 140
49. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC.................................................................................................................................................. 144
ATLETIKA BREZ MEJA....................................................................................................................................................................147
T E K M O V A N J A Z D R U Ž E N J A Z A G O R S K E T E K E..............................................................................................153
PRVENSTVA SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH........................................................................................................................................ 155
T E K M O V A N J A Z D R U Ž E N J A A T L E T S K I H V E T E R A N O V.........................................................................157
ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI ZA VETERANSKE KATEGORIJE..................................................................... 159
ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V DOLGIH METIH ZA VETERANE.......................................................................................... 161
ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANSKE KATEGORIJE.............................................................................................. 162
ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANE V METALSKEM PETEROBOJU................................................................... 164
PRVENSTVO SLOVENIJE V MARATONU ZA VETERANE.................................................................................................................. 166
PRVENSTVO SLOVENIJE V POLMARATONU ZA VETERANE.......................................................................................................... 167
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANE V CESTNEM TEKU IN HOJI NA 10 km....................................................................... 168
P O K A L N A T E K M O V A N J A A L P E A D R I A V H O J I...........................................................................................169
POKALNA TEKMOVANJA V HOJI............................................................................................................................................................. 171
ŠOLSKA TEKMOVANJA...................................................................................................................................................................173
POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA OSNOVNE ŠOLE......................................................................................................... 175
POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE............................................................................................................ 177
PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE........................................................................................... 179
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA OSNOVNE ŠOLE................................................................................................................... 181
EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE...................................................................................................................... 183
PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKEM TEKU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE........................................................................ 185
PRVENSTVO SLOVENIJE V ULIČNEM TEKU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE......................................................................... 186
OSTALI PODATKI.............................................................................................................................................................................189
NASLOVI ATLETSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE............................................................................................................................... 191
KLUBSKI DRESI (ob izdaji Priročnika)........................................................................................................................................................ 198
NASLOVI DELEGATOV ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE...................................................................................................................... 200
VODJE TEKMOVANJ...................................................................................................................................................................................... 202
NASLOVI ZBOROV ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE................................................................................................................... 204
ELEKTRONSKO MERJENJE IN OBDELAVA PODATKOV..................................................................................................................... 206
ATLETSKI OBJEKTI V SLOVENIJI.............................................................................................................................................................. 206
SHEMA ORGANIZACIJE TEKMOVANJA................................................................................................................................................. 207
SHEMA SODNIŠKE SLUŽBE Z ŽIRIJAMI.................................................................................................................................................. 208
ZAHTEVANO ŠTEVILO SODNIKOV ZA POSAMEZNO TEKMOVANJE.......................................................................................... 210
SISTEM OCENJEVANJA TEKMOVANJ...................................................................................................................................................... 212
VIŠINE, RAZDALJE, ŠTEVILO OVIR IN ZAPREK TER TEŽE ATLETSKIH ORODIJ...................................................................... 214
ŠTAFETA 4 x 300 m.......................................................................................................................................................................................... 216
VORTEX............................................................................................................................................................................................................ 217
STRUKTURA ORGANIZACIJE TEKMOVANJA IN ŠTARTNA LISTA................................................................................................. 218

–5–

KOLEDAR ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE - 2015
so 10.
ne 18.
so 24.
ne 25.
so 31.

ne 01.
ne 01.
so 07.
ne 08.
ne 08.
so 14.
ne 15.
so 21.
so 28.

JANUAR
Ljubljana

(AK Olimpija Ljubljana)

Ljubljana

(AD Kronos Ljubljana)

Ljubljana

(AD MASS Ljubljana)

Slovenska Bistrica

(AD Slovenska Bistrica)

Celje

(AD Kladivar Celje)

FEBRUAR
Guadalajara (ESP)
Ljubljana

(AD MASS Ljubljana)

Celje

(AD Kladivar Celje)

Linz (AUT)
Slovenska Bistrica

(AK Poljane Maribor)

Ljubljana

(AD MASS Ljubljana)

Slovenska Bistrica

(AD Slovenska Bistrica)

Istanbul (TUR)
Ptuj

(AK Ptuj)

Otvoritveni miting v dvorani
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in
pionirke (U14)
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in
pionirke (U16)
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in
pionirke (U12)
Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše
mladince in mladinke
EVROPSKI KLUBSKI POKAL V KROSU
Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem
in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke
(U14)
Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše
mladince in mladinke
Prvenstvo Slovenije v dvorani v krožnih tekih
za člane, članice in mladince, mladinke
Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem
in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke
(U12)
Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in
članice
Prvenstvo Slovenije v dvorani v suvanju
krogle
BALKANSKO PRVENSTVO V DVORANI
ZA ČLANE IN ČLANICE
Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za
članski in mlajši mladinski kategoriji
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str. 64
str. 62
str. 66
str. 60

str. 70
str. 58
str. 57
str. 72
str. 55
str. 74

str. 75

pe 06.
ne 08.
so 07.
ne 08.
so 14.
so 14.
ne 15.
so 21.

MAREC
Praga (CZE)

Prvenstvo Slovenije v dvorani v mnogobojih
Velenje (AK Velenje)
Leiria (POR)

Prvenstvo Slovenije v krosu
15. EVROPSKI ZIMSKI POKAL V METIH

Domžale

Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za
starejši mladinski in pionirski kategoriji
41. S VETOVNO PRVENSTVO V KROSU

(AK Domžale)

so 28.

Guiyang (CHN)

so 11.
so 11.

APRIL
Šentjur (AK Šentjur)
Domžale

so 11.
so 18.
so 18.
ne 19.
če 23.
so 25.
ne 26.
ne 26.
so 02.
so 02.
ne 03.
pe 08.
so 09.

33. EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANI

(AK Domžale)

Tolmin (AD Posočje Tolmin)
Ayvalik (TUR)
Ravne

(KAK Ravne)

Maribor

(OŠ Borcev za severno mejo
Maribor)

Koper

Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih
Miting “Mladi upi atletike” in
“Domžale Open 2015”
11. Tek Sotočja
BALKANSKO PRVENSTVO V HOJI
Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke (U14) in (U12)
Prvenstvo Slovenije v krosu za OŠ in SŠ šolski ekipni kros

Domžale (AD AS Domžale)
Bovec (TD Bovec)

Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke (U16)
3. Polmaraton “Domžale tečejo”
14. Bovški tek

MAJ
Domžale (AK Domžale)
Nassau (BAH)

Spomladanski miting v metih
SVETOVNO PRVENSTVO V ŠTAFETAH

Novo mesto

Miting

Ljubljana

59. Pohod Ljubljana 2015 - tek trojk

(AK Koper)

(AK Krka Novo mesto)
(Mestna občina Ljubljana)
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str. 68
str. 79

str. 77

str. 106

str. 102
str. 179
str. 137

so 09.
ne 10.
po 11.
pe 29.
so 16.
so 16.
ne 17.
ne 17.
ne 17.
sr 20.
so 23.
ne 24.
so 23.
ne 24.
ne 24.
so 30.
so 30.
so 30.
ne 31.
ne 31.

če 04.
pe 05.
so 06.

Bled (AD Bled)
Domžale

(AK Domžale)

kraji po Sloveniji
Radenci

Otvoritveni miting “Bled 2015”
Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince
str. 123
in mladinke
Področna posamična tekmovanja za OŠ in SŠ str. 175 in
177

Bressanone (ITA)

Prvenstvo Slovenije v polmaratonu
35. Maraton treh src
Prvenstvo Slovenije v mnogobojih
Miting
11. EVROPSKI POKAL V HOJI
12. Atletski miting “Šentjur 2015”
Posamično prvenstvo Slovenije za
srednje šole
33. B RIXIA miting

Ljubljana

Kvalifikacije APS za člane in članice

Tolmin (AD Posočje Tolmin)
Domžale

15. Tek in pohod na Tminski grad
Prvenstvo Slovenije v posamičnem in
str. 109
ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke
(U14)
15. M
 ednarodni atletski miting in Stepišnikov
memorial v kladivu
EVROPSKI KLUBSKI POKAL (M + Ž)

(ŠD Radenci)

Ravne

(KAK Ravne)

Ivano-Frankivsk (UKR)
Šentjur (AK Šentjur)
Domžale

(Srednja šola Domžale)

(AD Kronos Ljubljana)

(AD AS Domžale)

Slovenska Bistrica

(AD Slovenska Bistrica)

Maribor

(AK Poljane Maribor)

JUNIJ
Koper

str. 107

str. 177

SLOVENIJA / ml. mladinci in mladinke

Prvenstvo Slovenije v posamičnem in
ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke
(U12)

Novo mesto

Posamično prvenstvo Slovenije za
osnovne šole
Miting

Chia (ITA)

19. EVROPSKI POKAL NA 10.000 m

(AK Krka Novo mesto)

str. 84
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str. 115

str. 111

str. 175

so 06.

Slovaška (SVK)

MLAJŠE MLADINSKI ČETVEROBOJ

so 06.

Kranj

Maribor (AK Poljane Maribor)
Celje

21. Atletski mednarodni miting mladih memorial Vučko
3. Mednarodni miting v metih
Atletski pokal Slovenije (M + Ž)

Stara Zagora (BUL)

6. EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO - 2. liga

Ptuj

Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in
mladinke
Mednarodni atletski miting 2015 in
Memorial Iztoka Ciglariča
Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in članice

ne 07.
so 13.
ne 14.
so 20.
ne 21.
so 20.
ne 21.
sr 24.
so 27.
ne 28.
so 27.
ne 28.

(AK Triglav Kranj)

(AD Kladivar Celje)

(AK Ptuj)

Maribor

(AK Poljane Maribor)

Maribor

(AK Poljane Maribor)

Maribor

(AK Poljane Maribor)

(CZE-HUN-SLO-SVK)

Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in
mladinke

sr 01.

JULIJ
Velenje (AK Velenje)

so 04.

Bukarešta (ROU)

so 04.

Hrvaška (CRO)

20. M
 ednarodni miting ob dnevu rudarjev
EA Classic miting
BALKANSKO PRVENSTVO ZA
MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE
MLADINSKI PETEROBOJ

so 04.
ne 05.
so 04.
ne 05.
sr 08.
ne 12.
če 09.
ne 12.
sr 15.
ne 19.

Inowroclaw (POL)

EVROPSKI POKAL V MNOGOBOJIH - 2. liga

Pitesti (ROU)
Gwangju (KOR)
Tallinn (EST)
Cali (COL)

(CRO-CZE-HUN-SLO-SVK)

BALKANSKO PRVENSTVO ZA
STAREJŠE MLADINCE IN MLADINKE
28. POLETNA UNIVERZIADA
10. E VROPSKO PRVENSTVO ZA
MLAJŠE ČLANE in ČLANICE
10. S VETOVNO PRVENSTVO ZA
MLAJŠE MLADINCE in MLADINKE
– 10 –

str. 118

str. 96

str. 92
str. 92

če 16.
ne 19.
so 25.
ne 26.
ne 26.
pe 31.
so 01.
ne 02.
so 22.
ne 30.
so 22.
so 29.
ne 30.

so 05.
sr 09.
pe 11.
so 12.
ne 13.
so 12.
ne 13.
po 14.09.
pe 02.10.
so 19.
so 19.

Eskilstuna (SWE)
Nova Gorica

(AK Gorica Nova Gorica)

Tbilisi (GEO)
AVGUST
Serres (GRE)
Peking (CHN)
Radovljica (AK Radovljica)
Domžale (AD AS Domžale)
Novo mesto

(AK Krka Novo mesto)

SEPTEMBER
Ljubljana

23. E VROPSKO PRVENSTVO ZA
MLADINCE in MLADINKE
Prvenstvo Slovenije za člane in članice
13. O
 LIMPIJSKI FESTIVAL EVROPSKE
MLADINE
BALKANSKO PRVENSTVO ZA
ČLANE IN ČLANICE
15. SVETOVNO PRVENSTVO (M + Ž)
Odprto prvenstvo Gorenjske
“Radovljica 2015”
2. Atletski miting “Mladi asi atletike”
Prvenstvo jugovzhodne regije za mladinske in
pionirske kategorije

Novo mesto

Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in
mladinke
26. Mednarodni miting “Novo mesto 2015”

Sarajevo (BIH)

14. M
 LADINSKI MITING PRIJATELJSTVA

Novo mesto

Ekipno prvenstvo Slovenije (M + Ž)

Celje

Prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke (U16)
Področna ekipna tekmovanja za
osnovne in srednje šole
EVROPSKI KLUBSKI POKAL ZA
MLADINCE in MLADINKE
Jesenski miting v metih

(AD MASS Ljubljana)
(AK Krka Novo mesto)

(AK Krka Novo mesto)
(AD Kladivar Celje)

kraji po Sloveniji

Domžale (AK Domžale)

str. 88

str. 134

SLOVENIJA / mladinci in mladinke

– 11 –

str. 131
str. 99
str. 181 in
183

so 19.
ne 20.
so 26.

(AK Slovenj Gradec)

so 26.

Češka (CZE)

so 26.
so 26.
ne 27.

so 03.
ne 04.
sr 07.
če 08.
so 10.
če 15.
ne 18.
so 24.

ne 25.
ne 25.

so 21.

Slovenj Gradec

Velenje (AK Velenje)
Smlednik (OŠ Smlednik)

Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in
pionirke (U14) in (U12)
BALKANSKO EKIPNO PRVENSTVO
“BALKANATION”
PETEROBOJ REPREZENTANC
PIONIRJEV in PIONIRK
(CRO-CZE-HUN-SLO-SVK)

(Društvo KAŠ Slovenske Konjice)

Pikin in Ligijev miting mladih
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
osnovne in srednje šole
Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km
3. Konjiški maraton

OKTOBER
Slovenj Gradec

Atletski pokal Slovenije v mnogobojih

Slovenske Konjice

(AK Slovenj Gradec)

Velenje (OŠ Anton Aškerc Velenje)
Celje (I. gimnazija v Celju)
Ravne (KAK Ravne)
Dobrova (OŠ Dobrova)

(Mestna občina Ljubljana)

Ekipno prvenstvo za osnovne šole
Ekipno prvenstvo za srednje šole
49. Kros občinskih reprezentanc
Ekipno atletsko tekmovanje v mnogoboju za
osnovne šole
BALKANSKO PRVENSTVO V
POLMARATONU
Prvenstvo Slovenije v uličnem teku za
osnovne in srednje šole
20. L jubljanski maraton za osnovne in
srednje šole
BALKANSKO PRVENSTVO V MARATONU
Prvenstvo Slovenije v maratonu
20. Ljubljanski maraton

NOVEMBER
Hrvaška (CRO)

BALKANSKO PRVENSTVO V KROSU

Apatin (SRB)
Ljubljana

(Mestna občina Ljubljana)

Podgorica (MNE)
Ljubljana

str. 140

– 12 –

str. 185
str. 86

str. 126
str. 181
str. 183
str. 144

str. 186

str. 82

ne 13.

DECEMBER
Toulon-Hyeres (FRA)

22. S PAR EVROPSKO PRVENSTVO
V KROSU

KOLEDAR MEDNARODNIH TEKMOVANJ - 2016
7. februar
12. - 13. marec
18. - 20. marec
7. - 8. maj
28. - 29. maj
5. junij
2. julij
6. - 10. julij
14. - 17. julij
19. - 24. julij
12. - 20. avgust
11. september
17. september
11. december

Evropski klubski pokal v krosu
16. Evropski zimski pokal v metih
16. Svetovno prvenstvo v dvorani
27. Svetovni pokal v hoji
Evropski klubski pokal
20. Evropski pokal na 10.000 m
15. Evropsko prvenstvo v gorskem teku (gor/dol)
23. Evropsko prvenstvo na prostem
1. Evropsko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke
16. Svetovno prvenstvo za mladince in mladinke
Poletne olimpijske igre
32. Svetovno prvenstvo v gorskih tekih
Evropski klubski pokal za mladince
23. Evropsko prvenstvo v krosu

– 13 –

Portland (USA)
Cheboksary (RUS)
Mersin (TUR)
Arco (ITA)
Amsterdam (NED)
Tbilisi (GEO)
Kazan (RUS)
Rio de Janeiro (BRA)
Sapareva-Banya (BUL)
Chia (ITA)

KOLEDAR TEKMOVANJ V GORSKIH TEKIH - 2015
ne 12.

APRIL
Socka (ŠD Socka)

ne 17.

MAJ
Godešič

ne 24.

ne 07.

so 20.
so 27.

(ŠD Kondor Godešič)

Lokavec

(Triatlonski klub Ajdovščina)

JUNIJ
Železniki

(AD Železniki)

Podbrdo

(ŠD Podbrdo in LTO Sotočje)

Smolyan (BUL)

so 04.

JULIJ
Zermat (SUI)

so 04.

Porto Moniz (POR)

ne 26.

Kamniška Bistrica

(KGT Papež Kamnik)

Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za štafete
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
veterane (gor)
Pokal Slovenije v gorskih tekih / 1. tekma
Pokal Slovenije v gorskih tekih / 2. tekma

str. 155

str. 155
str. 155

Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
mladince in člane (gor)
str. 155
Pokal Slovenije v gorskih tekih / 3. tekma
Izbirna tekma za nastop na EP v gorskih tekih
Prvenstvo Slovenije v gorskem maratonu
str. 155
14. Gorski maraton štirih občin

10. SVETOVNI POKAL V GORSKIH TEKIH
ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE
12. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKEM
MARATONU (gor)
14. EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKIH
TEKIH (gor)
Svetovni pokal v gorskih tekih / 3. tekma
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za otroške
str. 155
kategorije
Pokal Slovenije v gorskih tekih / 4. tekma
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so 15.
ne 23.

AVGUST
Busteni (GRE)
Vogel

so 12.

SEPTEMBER
Betws-Y-Coed (GBR)

so 19.

Betws-Y-Coed (GBR)

so 26.

Smlednik (OŠ Smlednik)

so 04.

OKTOBER
Tacen

(SK Bohinj)

(TK Šmarnogorska naveza
Ljubljana)

Balkansko prvenstvo v gorskih tekih (gor)
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih (gor / dol)
str. 155
Pokal Slovenije v gorskih tekih / 5. tekma
Izbirna tekma za nastop na SP v gorskih tekih
15. SVETOVNO PRVENSTVO V
GORSKIH TEKIH ZA VETERANE
31. SVETOVNO PRVENSTVO V
GORSKIH TEKIH (gor/dol)
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
osnovne in srednje šole
Svetovni pokal v gorskih tekih / 6. tekma
Pokal Slovenije v gorskih tekih / 6. tekma
36. Tek na Šmarno goro

– 15 –

str. 185

str. 155

KOLEDAR TEKMOVANJ ZDRUŽENJA ATLETSKIH
VETERANOV SLOVENIJE - 2015

so 14.
so 21.
ne 22.

FEBRUAR
Ljubljana (AD MASS Ljubljana) Prvenstvo Slovenije v dvorani za veterane
Istanbul (TUR)
BALKANSKE IGRE V DVORANI ZA
VETERANE

so 14.

MAREC
Celje

po 23.
so 28.
so 11.

pe 15.
ne 17.
ne 17.
so 16.

(AD Kladivar Celje)

Torun (POL)
APRIL
Tržič

(VVZ Tržič in Športna zveza Tržič)

MAJ
Grosseto (ITA)
Godešič

(ŠD Kondor Godešič)

Radenci

(ŠD Radenci)

so 06.

JUNIJ
Domžale

so 20.
ne 21.

(AD Štajerska Maribor)

(AK Domžale)

Maribor

Zimsko prvenstvo Slovenije v dolgih metih
za veterane
EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANI
ZA VETERANE

str. 159

str. 161

Prvenstvo Slovenije v cestnem teku in hoji
na 10 km za veterane

str. 168

EVROPSKO PRVENSTVO V CESTNIH
TEKIH IN HOJI ZA VETERANE
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za
veterane
Prvenstvo Slovenije v polmaratonu
za veterane

str. 155

Prvenstvo Slovenije v metalskem peteroboju
za veterane
Prvenstvo Slovenije za veterane
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str. 167

str. 164
str. 162

so 11.

to 04.
ne 16.
so 12.

JULIJ
Salzburg (AUT)
AVGUST
Lyon (FRA)
SEPTEMBER
Betws-Y-Coed (GBR)
Solun (GRE)

če 01.
ne 11.
ne 25.

ČETVEROBOJ VETERANSKIH
REPREZENTANC (AUT-CRO-CZE-SLO)
SVETOVNO PRVENSTVO ZA VETERANE

15. S VETOVNO PRVENSTVO V
GORSKIH TEKIH ZA VETERANE
25. BALKANSKE ATLETSKE IGRE
ZA VETERANE

OKTOBER
Nica (FRA)

EVROPSKE VETERANSKE IGRE

Ljubljana

Prvenstvo Slovenije v maratonu za veterane

(Mestna občina Ljubljana)
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str. 166

KOLEDAR ALPE ADRIA POKALNIH TEKMOVANJ
V HOJI - 2015
MAREC
Sežana (Zavod za šport, turizem Pokal Alpe Adria v hoji na stezi / 1. tekma

str. 171

so 11.

APRIL
Tržič (VVZ Tržič in Športna zveza Pokal Alpe Adria v hoji na cesti / 2. tekma

str. 171

so 25.

Pernitz (AUT)

Pokal Alpe Adria v hoji na cesti / 3. tekma

str. 171

so 04.

JULIJ
Zagreb (CRO)

Pokal Alpe Adria v hoji na stezi / 4. tekma

str. 171

so 12.

SEPTEMBER
Fuerstenfeld (AUT)

Pokal Alpe Adria v hoji na stezi / 5. tekma

str. 171

so 24.
ne 25.

OKTOBER
Gorizia (ITA)
Muggia (ITA)

Pokal Alpe Adria v hoji na stezi / 6. tekma
Pokal Alpe Adria v hoji na cesti / 7. tekma

str. 171
str. 171

to 04.

NOVEMBER
Zagreb (CRO)

Pokal Alpe Adria v hoji na cesti / 8. tekma

str. 171

ne 22.

in prosti čas Sežana)

Tržič)
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SPLOŠNE
DOLOČBE
PRVENSTVENIH
TEKMOVANJ

Za vsa tekmovanja pod okriljem Atletske zveze Slovenije se uporabljajo
Pravila za atletska tekmovanja 2014-2015 (Competition Rules 2014-2015) in
Priročnik za atletsko sezono 2015 s komentarjem.

1. STAROSTNE KATEGORIJE IN OMEJITVE NASTOPANJA
POSAMEZNIH STAROSTNIH KATEGORIJ
1.1. Starostne kategorije na prvenstvenih tekmovanjih
Člani / Članice
Mlajši člani / Mlajše članice
Mladinci / Mladinke
Starejši mladinci / Starejše mladinke
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke
Pionirji / Pionirke (U16)
Pionirji / Pionirke (U14)
Pionirji / Pionirke (U12)

20 let in starejši - (rojeni leta 1995 in starejši)
20, 21 in 22 let - (rojeni leta 1993, 1994 in 1995)
16, 17, 18 in 19 let - (rojeni leta 1996 do 1999)
18 in 19 let - (rojeni leta 1996 in 1997)
16 in 17 let - (rojeni leta 1998 in 1999)
14 in 15 let - (rojeni leta 2000 in 2001)
12 in 13 let - (rojeni leta 2002 in 2003)
9 do 11 let - (rojeni leta 2004 do 2006)

Omenjene starostne kategorije veljajo do 31. decembra 2015.
Veterani / Veteranke

35 let (rojstni datum) in starejši - glej strani 159. do 168.

1.2. P
 redlog možnih starostnih kategorij pionirjev in pionirk na
mitingih
Pionirji / Pionirke (U10)
Pionirji / Pionirke (U8)
Pionirji / Pionirke (U6)

8 in 9 let - (rojeni leta 2006 in 2007)
6 in 7 let - (rojeni leta 2008 in 2009)
4 in 5 let - (rojeni leta 2010 in 2011)
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1.3.	Omejitve nastopanja posameznih starostnih kategorij na vseh
tekmovanjih AZS
Člani, mlajši člani, starejši mladinci
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek na 800 m ali daljši progi.

(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atlet ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Članice, mlajše članice, starejše mladinke
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek na 800 m ali daljši progi.

(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atletinja ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Mlajši mladinci
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek / hoja na 800 m ali tek / hoja na
daljši progi.
Atlet, ki nastopi v teku / hoji na 1500 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni
drugi disciplini.
(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atlet ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Mlajše mladinke
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek / hoja na 800 m ali tek / hoja na
daljši progi.
Atletinja, ki nastopi v teku / hoji na 1500 m ali daljši progi, ne sme tistega tega dne nastopiti
v nobeni drugi disciplini.
(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atletinja ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Pionirji - (U16), (U14)
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atlet, ki nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni
drugi disciplini.
Pionirke - (U16), (U14)
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atletinja, ki nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v
nobeni drugi disciplini.
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Pionirji - (U12), (U10), (U8), (U6)
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atlet, ki nastopi v teku / hoji na 600 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni
drugi disciplini.
Pionirke - (U12), (U10), (U8), (U6)
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atletinja, ki nastopi v teku / hoji na 600 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v
nobeni drugi disciplini.
V posamezni starostni kategoriji se kot disciplina smatra tudi štafeta.

1.4.	Dodatne omejitve nastopanja in posledice kršitev predpisanih
omejitev
1.4.1.	Atlet oziroma atletinja (v nadaljevanju: atlet), ki kljub navedenim omejitvam
nastopi na tekmovanjih AZS v več disciplinah kot je dovoljeno, se diskvalificira v
vseh nastopajočih disciplinah, ki presegajo omejitev iz točke 1.3.
	Za miting velja enaka omejitev števila disciplin kot velja za prvenstvena tekmovanja.
	V primeru, da je ob prvenstvenem tekmovanju razpisan še miting, je potrebno
upoštevati določilo o številu nastopov v posameznem dnevu (število nastopov se
upošteva iz obeh tekmovanj).
	Diskvalifikacijo izreče delegat AZS na samem tekmovanju oziroma jo kasneje
izreče Tekmovalna komisija AZS (v nadaljevanju: TK AZS).
1.4.2.	Če atlet določene starostne kategorije nastopa na tekmovanju v višji starostni
kategoriji, veljajo zanj omejitve za njegovo starostno kategorijo.
1.4.3.	Na prvenstvenih tekmovanjih v dvorani sme nastopiti atlet v enem dnevu v treh (3)
disciplinah.
	Pionirji in pionirke (U16), (U14) in (U12) lahko nastopijo v enem dnevu samo v
dveh (2) disciplinah.
1.4.4.	Pionirji in pionirke (U16), (U14) in (U12) nimajo pravice do nastopa na vseh
članskih prvenstvenih (posamičnih, pokalnih in ekipnih) tekmovanjih na prostem
in v dvorani.
1.4.5.	Na tekmovanjih kategorije pionirjev / pionirk U14 in U12 ter na vseh šolskih
tekmovanjih za učence / učenke osnovnih šol in dijake / dijakinje srednjih šol se za
štart vseh tekov dovoli en napačen štart na skupino.
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2. PRAVICA NASTOPANJA
2.1.	Pravico nastopa na tekmovanjih AZS imajo le društva s plačano članarino za tekoče
leto.
2.2. P
 ravico nastopa na vseh prvenstvenih tekmovanjih po Priročniku za atletsko
sezono 2015 s komentarjem (v nadaljevanju: Priročnik) imajo (v kolikor razpisi
posameznih tekmovanj tega ne urejajo drugače):
	• državljani in državljanke Republike Slovenije, ki so registrirani pri AZS;
•	tuji državljani in državljanke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji
(dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve RS oziroma pristojne upravne enote),
ki so registrirani pri AZS.
	Pri tem tuji državljan ne more biti prejemnik priznanja na posamičnih državnih prvenstvih in ne more biti državni rekorder v posamični disciplini ali štafeti.
Prejemnik priznanja je lahko na pokalnih in ekipnih tekmovanjih.
2.3.	Tuj državljan in državljanka, ki nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki
Sloveniji, lahko nastopa na naslednjih državnih prvenstvih:
a)	državno prvenstvo za člane in članice (z izpoljnjeno predpisano normo).
Če se tuj državljan uvrsti v finale, v finalu tudi nastopi, vendar ne postane državni
prvak in ne dobi medalje;
b)	v mnogoboju, krosu, cestnem teku na 10 km, na polmaratonu, maratonu in
gorskih tekih, vendar ne postane državni prvak in ne dobi medalje;
c)	na državnih prvenstvenih tekmovanjih v dvorani lahko nastopi v tekih samo v
kvalifikacijah, v daljinskih skokih ima samo tri poskuse, v daljinskih in višinskih
skokih ne postane državni prvak in ne dobi medalje.
2.4.	Na prvenstvenih tekmovanjih za pionirje in pionirke lahko nastopajo tudi
učenci in učenke šol. Na tekmovanje jih prijavijo osnovne šole. V prijavi je potrebno
navesti datum rojstva.
2.5.	Na prvenstvenih tekmovanjih so možni sledeči preskoki starostnih kategorij:
• pionirji (U12) → pionirji (U14)
• pionirji (U14) → pionirji (U16)
• pionirji (U16) → ml. mladinci → st. mladinci
•	ml. mladinci → st. mladinci → člani
•	st. mladinci → ml. člani → člani
2.6.	Na prvenstvenih tekmovanjih, kjer v tekmovalnih dnevih (sobota in/ali nedelja)
nastopa istočasno več starostnih kategorij, lahko atleti nižje starostne kategorije
nastopijo samo v svoji starostni kategoriji ali v eni kategoriji višje (ni dovoljeno
nastopiti v obeh starostnih kategorijah).
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2.7.	Pravico nastopa na posameznih prvenstvenih tekmovanjih ugotavlja AZS pred
izdelavo štartne liste, na tekmovanju pa v spornih primerih odloča delegat AZS.
	Če se ugotovi, da atlet ni imel pravice do nastopa, se atleta diskvalificira in se
njegovega rezultata(ov) ne prizna.
Kršitelja se prijavi Disciplinski komisiji AZS.
2.8.	Identiteto atletov se preveri v registracijskem seznamu AZS.

3. ZDRAVSTVENI PREGLEDI
3.1. Za redne zdravstvene preglede atletov so odgovorna atletska društva.
3.2.	Atletska društva so odgovorna, da njihovi atleti na tekmovanjih nastopajo zdravi.
3.3.	Zdravstveni pregledi so obvezni za atlete, ki imajo status kategoriziranega športnika.
Zdravstvene preglede financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
3.4. Atletskim društvom predlagamo skupinsko nezgodno zavarovanje atletov.

4. ORGANIZACIJA ATLETSKIH TEKMOVANJ
4.1. ORGANIZACIJA PRVENSTVENIH ATLETSKIH TEKMOVANJ
4.1.1.

SPLOŠNE DOLOČBE

(a)	Tekmovanja se izvajajo po Pravilih za atletska tekmovanja in Priročniku za tekoče leto.
(b)	Pojasnila in uradno razlago Priročnika daje TK AZS, na tekmovanjih pa
delegat AZS.
(c)	Organizacijski odbor in vodstvo tekmovanja morata pričeti s pravočasno pripravo
na tekmovanje. Postaviti je potrebno vse službe v organizaciji tekmovanja in o tem
obvesti delegata AZS šest (6) dni pred tekmovanjem skupaj s tehničnimi navodili.
	TK AZS bo po potrebi obiskala posamezne organizatorje tekmovanj 14 dni pred
tekmovanjem, da se seznani s potekom priprav in morebitnimi težavami.
(č)	Na tekmovanjih v dvorani, na štadionu in v krosu istočasni skupni nastopi moških in
žensk v isti disciplini normalno niso dovoljeni.
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	Nastopi v mešani konkurenci se lahko dovolijo na prvenstvenih tekmovanjih in
mitingih v teku na 5000 m in daljši progi ter v tehničnih disciplinah.
	V primeru manjšega števila prijavljenih atletov bo takšne nastope odobrila TK AZS
oziroma delegat AZS.
(d)	TK AZS opravlja redne in izredne preglede štadionov, naprav, opreme, orodij in ostale
infrastrukture, ki je nujna za izvedbo tekmovanja.
Zapisniki o pregledu in ugotovitvah TK AZS so na vpogled na AZS. Karakteristike in
stanja o posameznih štadionih so objavljene na spletni strani AZS.
4.1.2.

RAZPISI TEKMOVANJ

(a)	TK AZS vsako leto v mesecu novembru na koledarski borzi dodeli tekmovanja
organizatorjem za naslednje leto.
	Pri dodeljevanju prvenstvenih tekmovanj v naslednji tekmovalni sezoni bo lahko
TK AZS upoštevala poročila in ocene delegatov AZS iz zadnje tekmovalne sezone in
slabim organizatorjem ne bo dovolila kandidirati.
	O odvzemu pravice kandidiranja bo atletsko društvo obveščeno ob razpisu koledarske
borze.
(b)	Atletsko društvo mora ob vložitvi kandidature za organizacijo prvenstvenega
tekmovanja izpolnjevati naslednje pogoje:
• d a ima atletski štadion ali drugo ustrezno tekmovališče (kros, cestni tek);
• d a je celoten atletski objekt v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in Priročnikom
(tekališče, skakališča, metališča);
• d a je atletski objekt opremljen z napravami in opremo v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja;
• da bodo vse naprave in oprema zagotavljale varnost vseh udeležencev tekmovanja;
• da bodo zagotovljeni vsaj po dve orodji za vsako metalsko disciplino in za vsako
starostno kategorijo;
• da bo na tekmovanju zagotovljena naprava za popolno avtomatično merjenje časov,
ki ima certifikat IAAF;
• da bo na tekmovanju zagotovljena možnost reklamiranja sponzorjev AZS.
(c)	Na podlagi ocene delegata AZS in glavnih sodnikov o pomanjkljivostih v
organizaciji posameznega tekmovanja lahko TK AZS izreče organizatorju tekmovanja
denarno kazen.
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4.1.3.

DATUM IN URNIK TEKMOVANJ

(a)	Organizator tekmovanja mora izvesti tekmovanje na določen datum in po navedenem
zaporedju disciplin v razpisu tekmovanja v Priročniku.
	Organizator tekmovanja lahko zahteva spremembo datuma in urnika tekmovanja le iz
objektivnih razlogov, vendar mora zahtevo vložiti najkasneje 15 dni pred predvidenim
datumom tekmovanja. O spremembi datuma ali urnika tekmovanja odloča TK AZS.
	TK AZS lahko tudi sama spremeni datum tekmovanja in začetek tekmovanja.
(b)	Če bo tekmovanje izvedeno v skladu s Priročnikom (kraj, datum in predvideni
začetek tekmovanja), organizator tekmovanja ni dolžan pošiljati atletskim društvom
ponovnega razpisa tekmovanja.
(c)	Za začetek tekmovanja se šteje pričetek prve discipline po objavljenem urniku
tekmovanja v Priročniku.
(č)	Delegat AZS mora ob izdelavi štartne liste za posamezno tekmovanje prilagoditi
urnik tekmovanja v Priročniku številu prijavljenih atletov za posamezno tekmovalno
disciplino.
	Prav tako delegat AZS skupaj z vodjem tekmovanja odloča o spremembi urnika na
samem tekmovanju.
	Delegat AZS ne sme menjati navedenega zaporedja disciplin in začetka prve
discipline, ki je objavljen v Priročniku.
(d)	Delegat AZS mora skupaj z organizatorjem tekmovanja zagotoviti varne
tekmovalne pogoje. V kolikor takih pogojev ni mogoče zagotoviti, lahko delegat AZS
skupaj z vodjem tekmovanja spremeni urnik tekmovanja ali odloči, da se odpove
posamezna disciplina.
 e na tekmovanju ni delegata AZS, odloča o odpovedi posamezne discipline vodja
Č
tekmovanja skupaj z glavnim sodnikom, v katerega pristojnost sodi ta disciplina.
(e)	O preložitvi celotnega tekmovanja ali preložitvi ali odpovedi posamezne discipline
tekmovanja zaradi višje sile, za določen čas ali na naslednji tekmovalni dan, odloča
delegat AZS po posvetu z organizatorjem in s sodelujočimi atletskimi društvi.
	Če delegat AZS ugotovi, da zaradi izjemnih razmer ne bo mogoče izpeljati
posameznih tehničnih disciplin tekmovanja po Pravilih za atletska tekmovanja
oziroma po Priročniku, lahko že pred začetkom tekmovanja ali med samim
tekmovanjem odloči, da se zmanjša število poskusov v metih in/ali v daljinskih skokih,
vendar ne na manj kot štiri (4).
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	O svoji odločitvi mora delegat AZS pravočasno obvestiti organizatorja, atlete in
sodelujoča društva.
(f)	Če se ob prvenstvenem tekmovanju organizira še miting, se discipline mitinga
lahko izvedejo samo pred uradnim prvenstvenim tekmovanjem ali po njem, ne pa med
prvenstvenim tekmovanjem.
(g)	Miting v dvorani (teki) se mora obvezno zaključiti najkasneje 15 minut pred
pričetkom otvoritve državnega prvenstva. Miting v skokih se lahko izvede tudi po
državnem prvenstvu.
	Če so za miting predvideni finalni teki, se lahko izvedejo takoj po finalnih tekih
državnega prvenstva, morajo pa se zaključiti najkasneje 60 minut pred predvidenim
začetkom tekmovanja v skokih, da se lahko pravočasno pripravijo tekmovališča in
tekmovalci.
(h)	Vse discipline na prvenstvenih tekmovanjih na prostem se morajo izpeljati na
glavnem štadionu. Le izjemoma se lahko met kladiva izpelje na pomožnem štadionu,
če je metališče opremljeno v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
 a državnem prvenstvu za člane in članice in na APS za člane in članice se mora met
N
kladiva izvesti na glavnem štadionu.
4.1.4.

PRIJAVE

(a)	Vsa atletska društva morajo za prijavo atletov na prvenstvena tekmovanja uporabljati
spletno prijavo, ki se nahaja na: www.azs.si.
	Vstop v spletno prijavo je možen štiri (4) dni pred tekmovanjem (običajno od torka
dalje).
	Če na navedeni spletni strani ni možna prijava (cestni tek na 10 km, polmaraton,
maraton itd.), se mora poslati pisna prijava organizatorju tekmovanja v prijavnem
roku po e-pošti ali po faksu.
	Za prijavo je potrebno obvezno upoštevati predpisani obrazec, ki se nahaja na
spletni strani AZS (www.atletska-zveza.si/o_zvezi/obrazci/default.html).
Prijava mora vsebovati:
• registracijsko številko atleta (tudi za miting),
• priimek in ime ter letnico rojstva,
• tekmovalno(e) disciplino(e),
• n ajboljši rezultat prijavljenega atleta ali štafete iz tekočega ali preteklega leta,
katerega vodi AZS,
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• b arvo klubskega dresa z natančno opisanimi barvnimi kombinacijami in besedila
oglasov in reklam sponzorjev, ki jih bodo nosili atleti na dresih in opremi.
(b)	Če nastopajo pionirji in pionirke (U16), (U14) in (U12) na svojih prvenstvenih
tekmovanjih za osnovno šolo, je potrebno v prijavi navesti datum rojstva.
(c)	Prijava mora biti napisana ločeno po spolu, po starostnih kategorijah in po
disciplinah.
(č)	Ob prijavi štafete je potrebno prijaviti tudi poimenski sestav štafete (najmanj štiri (4) in
največ šest (6) atletov). Na tekmovanju bodo imeli pravico nastopa v štafeti kateri koli
štirje atleti, ki so prijavljeni za tekmovanje, bodisi za štafetne teke ali za katero koli
drugo disciplino na tekmovanju.
(d) Na prvenstvenih tekmovanjih ni dovoljen nastop atletov izven konkurence.
(e)	Prijave za tekmovanja, ki bodo v soboto in/ali v nedeljo, se preko spletne prijave
zaključijo v četrtek ob 12.00 uri.
	Prijave za tekmovanja, poslane po pošti, faksu ali e-pošti, morajo prispeti
najkasneje do četrtka, do 12.00 ure na naslov organizatorja in AZS.
	Društvo je dolžno preveriti, ali je poslana prijava prispela pravočasno na oba
naslova.
(f)	TK AZS bo po objavi štartne liste izjemoma upoštevala zamujene prijave le v
primeru, da to ne bo vplivalo na povečanje števila skupin v tekih. Zamujena prijava
mora prispeti na naslov AZS najkasneje v petek, do 10.00 ure.
	Nadomestilo za naknadno upoštevano zamujeno prijavo znaša 60,00 EUR in se plača
na račun AZS v roku, ki ga določi TK AZS.
(g)	Na predlog predsednika Strokovnega sveta AZS lahko TK AZS izjemoma v
štartno listo uvrsti atleta po sanaciji poškodbe ali iz drugega upravičenega razloga.
Ta izjema velja le za atlete, ki so starejše mladinski ali članski reprezentanti.
	Na tak način uvrščeni atlet pridobi pravico nastopa, prejme morebitno osvojeno
medaljo, društvo pa ne dobi točk na pokalni in ekipni tekmi.
(h)	Organizator tekmovanja in delegat AZS ne smeta upoštevati prijave, ki ni prispela v
roku iz točke (e).
(i)

Prispele prijave na Atletsko zvezo Slovenije se izročijo delegatu AZS.

– 29 –

4.1.5.

ODJAVE

(a)	Če prijavljeni atlet za prvenstveno tekmovanje po Priročniku iz določenih razlogov
ne bo mogel nastopiti, lahko vodja ekipe najkasneje eno (1) uro pred začetkom
prvega dne tekmovanja predloži delegatu AZS uradno potrdilo pristojnega organa ali
zdravniško potrdilo.
	Če delegat AZS potrdi opravičenost navedenega razloga za nenastop atleta, se
štartnina in kazen za nenastop atleta ne plača
(b)	V kolikor ne gre za primere iz točke (a), vodja ekipe zaradi lažje izvedbe
tekmovanja odpove nastop svojih atletov v tajništvu tekmovanja najkasneje eno (1)
uro pred začetkom tekmovanja v disciplini, za katero je bil prijavljen atlet.
4.1.6.

ŽREBANJE IN ŠTARTNA LISTA

4.1.6.1. Žrebanje
(a)	Razporejanje atletov v tekmovalne skupine izvede z žrebom prog, štartnih mest
in skupin delegat AZS oziroma njegov pooblaščenec skupaj z organizatorjem
tekmovanja. Pri razporejanju atletov v skupine je potrebno upoštevati 166. člen
Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za posamezno leto.
(b)	Če je v prijavnem roku za posamično tekmovanje prijavljen samo en (1) atlet za
posamezno disciplino, se ta disciplina na tekmovanju ne izvede.
	To določilo ne velja za ekipna in pokalna tekmovanja pionirjev / pionirk U14 in U12.
	Strokovni delavec AZS, odgovoren za tekmovalno-tehnično področje, oziroma
delegat AZS edinemu prijavljenemu atletu po dogovoru z njegovim društvom še
pred izdelavo štartne liste omogoči nastop v drugi izbrani disciplini.
(c)	O spremembah štartne liste na tekmovanju odloča delegat AZS, vendar ne sme v
štartno listo dodajati atletov, ki niso bili prijavljeni v prijavnem roku oziroma njihove
zamujene prijave ni odobrila TK AZS.
(č)	Za prvenstvena tekmovanja se za kvalifikacije z žrebom sestavijo kvalitetno
enakovredne skupine v tekih na 60 m, 100 m, 200 m, 60 m ovire, 80 m ovire,
100 m ovire in 110 m ovire.
	Če je za teke od 300 do 1500 m, za tek na 400 m ovire ter za štafeto prijavljenih
več atletov kot je razpoložljivih stez, se atlete z žrebom razporedi v dve ali več
kvalitetnih skupin, glede na prijavljene rezultate.
Tako določene skupine tekmujejo po vrstnem redu, od najslabše do najboljše skupine.
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	Za prvenstvena tekmovanja v tehničnih disciplinah (skoki, meti) se prav tako opravi
žreb atletov v skupini(ah).
(d)	Atlete, prijavljene z netočnimi oziroma napačnimi rezultati ali brez rezultatov, se
razvrsti na slabša štartna mesta in v slabše skupine.
(e)	Po tem Priročniku se posamezna disciplina na prvenstvenem tekmovanju in na
mitingu izvede le v primeru, če nastopita najmanj dva (2) prijavljena atleta ali dve (2)
štafeti.
(f)	V primeru, da bo za tekmovanje v posamezni disciplini določene starostne
kategorije prijavljen samo en (1) atlet, se pa ta disciplina izvaja v drugih starostnih
kategorijah na istem tekmovanju, lahko en (1) prijavljen atlet nastopi z atleti druge
starostne kategorije (primer: DP v krožnih tekih, DP v krosu, DP za mlajše člane in mlajše članice).
V takem primeru atlet postane državni prvak v svoji kategoriji.
4.1.6.2. Štartna lista
(a) Štartna lista mora vsebovati:
1. naziv tekmovanja, kraj in datum ter ime organizatorja tekmovanja;
2. poimensko sestavo organizacijskega odbora;
3. ime in priimek delegata AZS;
4.	sestavo vodstva tekmovanja, vodje posameznih služb, glavne sodnike, pritožbeno
komisijo;
5. tehnična navodila (glej prilogo na strani 218):
		 • lokacija vseh služb,
		 • višina štartnine,
		 • ogrevanje,
		 • p rijavnica, z določenimi časi javljanja atletov in časi odhoda atletov na tekmovališča,
		 • način napredovanja v naslednji krog tekmovanja,
		 • dvigovanje letvice,
		 • kontrola orodij in uporaba lastnih orodij,
		 • proglasitve,
		 • ugovori in pritožbe,
		 • kontrola dopinga,
		 • pretok atletov (vstop - izstop s štadiona),
		 • čas in kraj tehničnega sestanka (če je predviden).
6. urnik tekmovanja (v treh stolpcih - teki, skoki, meti);
7.	seznam sodelujočih društev s spiskom atletov, štartno številko, prijavljene
discipline, barva klubskega dresa;
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8.
9.
10.
11.

štartna lista disciplin po urniku;
rekorde Slovenije;
rekorde štadiona (po možnosti);
seznam sponzorjev.

(b)	Na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji se štartna lista izdela v slovenskem in
angleškem jeziku.
(c )	Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a)) se
objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred začetkom
tekmovanja.
(č)	Celotno štartno listo prejmejo delegat AZS (2 izvoda), organizator tekmovanja
in glavni sodniki ter predstavniki medijev najkasneje 90 minut pred začetkom
tekmovanja.
	Vodji ekipe prijavljenega društva mora organizator tekmovanja najpozneje 90 minut
pred začetkom tekmovanja razdeliti:
• s eznam prijavljenih atletov z navedbo prijavljene discipline in njihovo štartno
številko
• š tartne številke

• k ratice društva, ki jih nosijo atleti v štafeti
• o brazec za dokončno prijavo štafet

4.1.7.

ŠTARTNINA

(a) Štartnina je prihodek organizatorja tekmovanja in znaša za:
• posamična in pokalna prvenstva .......................................
• tekmovanja v dvorani ........................................................
• mnogobojska tekmovanja v dvorani in na prostem ..........
• ekipna prvenstva Slovenije
• do 10 nastopov ..........................................................
• od 11 do 20 nastopov ................................................
• več kot 21 nastopov ...................................................

6 EUR za nastop;
9 EUR za nastop;
11 EUR na atleta;
6 EUR za nastop;
5 EUR za nastop;
4 EUR za nastop.

Višino štartnine za miting določi organizator tekmovanja.
(b)	Za pravočasno odjavo atleta ter po odločitvi delegata AZS, da atlet iz opravičenih
razlogov ne bo mogel nastopiti, organizator tekmovanja nima pravice zahtevati plačila
štartnine (točka 4.1.5., alinea (a)).
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(c)	Za prvenstvo Slovenije v maratonu, polmaratonu, cestnih tekih, krosih in gorskih
tekih določi štartnino in rok plačila organizator tekmovanja.
4.1.8.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

(a)	Razpisano tekmovanje se mora izvesti v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in
Priročnikom.
(b)	Vsa tekmovališča morajo biti pripravljena za pregled in prevzem 90 minut pred
začetkom tekmovanja.
(c)	Na vseh tekmovanjih mora organizator tekmovanja zagotoviti delovanje vseh služb z
zadostnim številom osebja (glej Shemo organizacije tekmovanja, stran 207 in prilogo
Zahtevano število sodnikov za posamezno tekmovanje, stran 210 - 211).
(č)	Organizator tekmovanja mora zagotoviti:
•	pogoje za delo merilne ekipe (prostori, inštalacije) in pogoje za postavitev ciljne
video naprave (fotofiniš).
	Kjer teh pogojev ni, mora organizator tekmovanja postaviti dodaten oder močnejše
konstrukcije na zunanji strani tekališča in dovolj oddaljen od roba zunanje steze, da
se zagotovi ustrezen kot snemanja prihoda atletov v cilj (od 32 do 42 stopinj).

•	brezžično internetno povezavo za delo merilne ekipe, za tekoče objavljanje

rezultatov na spletni strani AZS in za delo novinarjev.
		V primeru, da ni možno zagotoviti brezžične povezave, je potrebno zagotoviti
internetno povezavo,
•	dva (2) vetromera: enega (1) za teke zagotovi izvajalec meritve časov in obdelavo
podatkov; enega (1) za daljinske skoke zagotovi organizator,

•	napravo za zaznavanje napačnega štarta (če je na tekmovanju zahtevana),
•	elektronski ciljni semafor in semaforje pri tehničnih disciplinah,
•	ozvočenje,
•	najmanj po dve (2) tekmovalni orodji za posamezno starostno kategorijo atletov.
	AZS in Timing Ljubljana imata sklenjeno pogodbo o meritvah časov in obdelavo
podatkov na posamičnih, pokalnih in ekipnih tekmovanjih v dvorani in na prostem.
	Timing Ljubljana zagotovi sledečo opremo: videofiniš, ciljni semafor, fotocelice,
napravo za zaznavanje napačnega štarta in vetromer za teke.
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(d)	Za vsa prvenstvena tekmovanja na štadionih in v dvoranah po Priročniku in za
mitinge, ki jih je odobrila AZS, zagotovi organizator tekmovanja za atlete v tekih,
skokih in metih po eno (1) štartno številko, ki jo atleti v tekih do 400 m nosijo na hrbtu, tekmovalci v daljših tekih, metih in daljinskih skokih pa na prsih.
Tekmovalci v skoku v višino in skoku s palico nosijo štartno številko po lastni izbiri
na prsih ali na hrbtu.
	Vsi tekmovalci v štafetnih tekih morajo nositi na prsih kratico svojega društva, na
hrbtu pa svojo štartno številko.
	Atletu brez štartne številke in/ali kratice društva štarter ne dovoli nastopa. Atleta, ki
nastopi brez kratice društva ali štartne številke, se diskvalificira.
	Štartne številke morajo biti v skladu s Pravili za atletska tekmovanja (velikost številke
je 24 x 20 cm).
	Štartne številke za pionirje in pionirke (U14) do (U6) so lahko manjše (21 x 16 cm).
	Štartne številke in kratice društva morajo biti črne na beli podlagi ter osem (8) cm
visoke.
(e) Obrazce za dokončno prijavo štafet zagotovi tajništvo tekmovanja ob prihodu ekip.
(f)	Ustrezen prostor za tehnični sestanek z vodji ekip, ki ga po potrebi skliče
delegat AZS 45 minut pred začetkom tekmovanja in se ga morajo udeležiti
vodja tekmovanja, glavni sodniki, tehnični vodja in vodja sodnikov na tekmovanju.
	Prav tako naj organizator tekmovanja po možnosti zagotovi ustrezen prostor za
delo delegata AZS in pritožbene komisije.
(g)	Organizatorjem tekmovanj svetujemo, da zavarujejo atlete, organizatorje in
gledalce za primer poškodbe na tekmovanju.
(h)	Organizatorjem tekmovanj priporočamo, da pripravijo odrivne deske za troskok po
navedeni tabeli:
Člani, mlajši člani - 13 m in 11 m
Starejši mladinci - 13 m in 11 m
Mlajši mladinci - 11 m in 9 m
Pionirji - 11 m in 9 m

Članice, mlajše članice - 11 m in 9 m
Starejše mladinke - 11 m in 9 m
Mlajše mladinke - 9 m in 7 m
Pionirke - 9 m in 7 m

	Vedno je potrebno zagotoviti, da atleti lahko varno doskočijo v jamo.
	Odrivne deske se namestijo (narišejo) na razdaljah v polnih metrih (ne na polovico
metra).
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	Na prvenstvenem tekmovanju določene starostne kategorije so dovoljene največ tri
(3) odrivne deske. Če je več odrivnih desk, najprej skačejo atleti z odrivne deske, ki je
najbližje jami, vendar to velja samo za prve tri serije skokov.
(i)	V letu 2015 morajo vsi organizatorji tekmovanj zagotoviti zaščitno konstrukcijo z
zaščitno mrežo za met kladiva v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
	Organizatorji tekmovanj, ki še nimajo zaščitne konstrukcije z zaščitno mrežo po
Pravilih za atletska tekmovanja, morajo posebno pozornost nameniti izdelavi
urnika za met kladiva, da ne bi prišlo do poškodbe atletov, organizatorjev tekmovanja
in gledalcev.
(j)	Vso dokumentacijo o organizaciji tekmovanja (štartna lista, rezultatna lista, zapisniki,
pomožni zapisniki, zabeležke itd.) mora organizator tekmovanja hraniti vsaj tri (3)
leta.
(k)	Organizator tekmovanja mora zagotoviti trenerjem prostor za ograjo v vseh tehničnih
disciplinah. Kjer to ni možno zaradi objektivnih okoliščin (ni možen dostop za ograjo,
pregosta mreža), je potrebno zagotoviti prostor znotraj štadiona na lokaciji določene
discipline, toda izven osme (8) / šeste (6) proge. To velja samo za čas ogrevanja in
trajanja discipline.
	Prostor je potrebno omejiti s trakovi. Trenerji se nahajajo izključno v tem prostoru.
(l)	Akreditacije - organizator tekmovanja zagotovi večbarvne akreditacije za
posamezne službe na tekmovanju, s čimer se zagotovi dostop na tekmovališča
samo osebam, ki imajo zadolžitev na tekmovališčih (vodstvo tekmovanja, tehnična služba, sodniška služba, kontrola dopinga, tajništvo, prijavnica, in ceremonial.
	Fotografi in snemalci morajo poleg akreditacije obvezno nositi brezrokavnik z
napisom na hrbtu »Foto«.
(m)	Organizator mora zagotoviti redarsko službo, ki prepreči dostop na tekmovališča
osebam, ki nimajo ustrezne akreditacije.
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4.1.9.

PRIJAVNICA

(a)	Na vseh tekmovanjih mora organizator tekmovanja organizirati prijavnico kot
samostojno službo.
	Prijavnica mora biti prostorsko dovolj velika (zagotoviti tudi klopi za čakajoče atlete) z zadostnim številom osebja, da lahko opravijo vse potrebne kontrole.
Vstop v prijavnico je dovoljen samo atletom in uradnim osebam.
	Vodja prijavnice organizira kontrolo dresov, šprinteric in druge opreme ter preveri
dovoljenost reklam na dresih in opremi atletov (138. in 143. člen Pravil za atletska
tekmovanja). Vnos nedovoljenih predmetov na tekmovališča ni dovoljen (vokitoki, GSM aparat, rezervna tekmovalna orodja itd.).
Prijavnica mora začeti z delom najmanj 90 minut pred začetkom tekmovanja.
(b)	V prijavnici se morajo atleti prijaviti v roku, ki je naveden v tehničnih navodilih
tekmovanja.
	Atleti, ki sočasno nastopajo v dveh disciplinah, to javijo v prijavnici ob prvem vstopu
v prijavnico.
(c)	Če se atlet ne javi v prijavnici v predpisanem času, lahko izgubi pravico do nastopa v
prijavljeni disciplini, o čemer odloča delegat AZS.
(č)	Prijavnica organizira skupen odhod atletov na posamezna tekmovališča v spremstvu
uradnih oseb.
(d)	Prijavnica ne sme sprejemati novih prijav ali zamenjav, razen na ekipnih prvenstvenih
tekmovanjih (glej poglavje Ekipna prvenstva Slovenije).
(e)	Če se v prijavnici na tekmovanju v posamezni disciplini določene starostne kategorije
prijavi samo en (1) atlet, se ta disciplina ne izvede.
	Če pa se odpovedana disciplina izvaja v drugih starostnih kategorijah, lahko
delegat AZS atletu, ki ni mogel nastopiti v svoji starostni kategoriji, dovoli, da nastopi z
atleti druge starostne kategorije na tem tekmovanju v drugi izbrani disciplini skokov
ali metov, v tekih pa samo, če se s tem ne poveča število tekmovalnih skupin.
O takem dovoljenju je potrebno takoj obvestiti tajništvo tekmovanja.
	To določilo velja za posamična in pokalna tekmovanja (glej določilo 4.1.6.1., alinea
(b)).
V takem primeru atlet postane državni prvak v svoji kategorji.
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(f)	Dokončne poimenske prijave štafet vodje ekip prijavijo v prijavnici najkasneje
eno (1) uro pred začetkom discipline na predpisanem obrazcu. Vodja prijavnice mora
prejeti obrazec z vsemi izpolnjenimi podatki takoj posredovati v tajništvo tekmovanja.
(g)	Kontrola orodij je organizirana v okviru tehnične službe. Naloga atletskih sodnikov
pri kontroli orodij je, da opravijo vsa predpisana merjenja (teža, dolžina, težišča itd.)
in označevanja orodij.
	Tehnična služba dostavi vsa kontrolirana orodja organizatorja in atletov na posamezna
tekmovališča.
(h)	Za kontrolo orodij mora organizator tekmovanja zagotoviti ustrezne
merilne in kontrolne naprave, ki morajo imeti ustrezno odobritev za tekoče leto v
skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05) in Pravilnikom o postopku
overitve meril (Ur. l. RS, št. 97/14).
4.1.10.

MERITVE ZA POTREBE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

(a)	AZS in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani v interesu procesa razvoja treniranja
opravljata meritve in testiranja atletov na tekmovanjih.
(b)	Koordinator AZS na področju testiranj oziroma strokovni delavec za strokovno
področje in reprezentance mora o predvidenih meritvah na tekmovanju pravočasno
obvestiti TK AZS, ki to odobri.
(c)	Merilna ekipa Fakultete za šport mora vsa pripravljalna dela opraviti pred
tekmovanjem, med samim tekmovanjem pa mora biti na tekmovališčih s čim
manjšim številom osebja, ki neposredno opravljajo meritve. S svojimi meritvami
ne smejo motiti atletov, sodnikov ali morebiti kršiti Pravila za atletska tekmovanja.
4.1.11.

OBVEZNOSTI DRUŠTEV IN ATLETOV NA TEKMOVANJU

(a)	Vodja posamezne ekipe v tajništvu tekmovanja plača štartnino ter prevzame štartne
številke, kratice kluba za štafetni tek, seznam tekmovalcev svojega društva in obrazec
za dokončno prijavo štafet.
(b)	Atleti vseh starostnih kategorij so dolžni nastopiti na tekmovanju v klubskih dresih.
Vsako društvo mora do 20. januarja vsakega koledarskega leta posredovati v informacijski sistem AZS barvno fotografijo klubskega dresa (sprednja in hrbtna stran) z
opisom barvnih kombinacij in reklam sponzorjev. Klubski dresi bodo objavljeni na
spletni strani AZS, uporabljali pa se bodo tudi za kontrolo dresov v prijavnici.
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(c)	Sodniki v prijavnici, štarter, glavni sodniki, vodje sodnikov pri posameznih
disciplinah in delegat AZS opozorijo atlete na obvezno nošenje dresa in na posledice
nastopa brez predpisanega dresa.
Atlet, ki kljub opominu nastopi brez predpisanega dresa, se diskvalificira.
(č)	Nastopi v državnih reprezentančnih trenirkah in dresih niso dovoljeni na vseh
prvenstvenih tekmovanjih po Priročniku.
(d)	Vsako posamezno društvo mora zagotoviti priponke za pripenjanje štartnih številk
za svoje atlete.
(e)	Atleti v štafetnih tekih nosijo kratice klubov na prsih, štartne številke pa na hrbtu
(navodila o nošenju štartne številke, glej tudi 4.1.8. (d)).
4.1.11.1. Logotip reklame na tekmovalni opremi na tekmovanjih v Sloveniji
(a)	Društvo lahko namesti reklame na tekmovalni opremi svojih atletov. Tekmovalno
opremo sestavljajo: torba, dres, trenirka, ogrevalna majica in pokrivalo.
Velikost posamezne reklame je največ 30 cm2.
(b)	Med reklame se šteje tudi reklama proizvajalca oblačil.
(c)	Reklame ne smejo promovirati alkohola, tobačnih izdelkov in političnih strank.
4.1.12.

OTVORITEV TEKMOVANJA IN RAZGLASITVE

(a)	Na prvenstvenih tekmovanjih AZS mora organizator tekmovanja upoštevati Zakon o
javnih zbiranjih (prijava tekmovanja, varnost na tekmovanju, otvoritev tekmovanja,
igranje himne, dviganje zastave, ... (Uradni list RS, št. 64/11-UPB5)).
(b)	Vsa atletska društva morajo spoštovati navodila organizatorja glede otvoritvene
svečanosti ter razglasitve prvih treh uvrščenih atletov po posameznih disciplinah
oziroma najboljših ekip v pokalnem in ekipnem tekmovanju.
(c) Atletska zveza Slovenije bo zagotovila ustrezna priznanja za prvenstvena tekmovanja.
(č)	Razglasitev v posamezni disciplini se izvede, če nastopita najmanj dva (2) atleta
oziroma dve (2) štafeti.
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(d)	Vsem organizatorjem tekmovanj priporočamo, da opravijo razglasitev rezultatov in
podelitve priznanj tudi na mitingih.
(e)	Razglasitev najboljših atletov oziroma ekip in podelitev priznanj je sestavni del
tekmovanja, zato morajo biti atleti na razglasitvi enotno oblečeni v klubske drese ali
trenirke.
(f)	Atleti in ekipe oziroma predstavniki društva so se dolžni odzvati na razglasitev
rezultatov in podelitev priznanj. V primeru neodziva se priznanj ne podeli in se jih ne
pošilja po pošti.
(g)	Vse nepodeljene medalje in druga priznanja delegat AZS vrne na Atletsko zvezo
Slovenije.
4.1.13.

REZULTATI TEKMOVANJA

(a)	Organizator tekmovanja mora takoj po končani posamezni disciplini objaviti
rezultate. Objava rezultatov je na uradni oglasni deski, s pripisanim časom objave in
podpisom tajnika tekmovanja.
	Na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji se rezultatna lista izdela v slovenskem in
angleškem jeziku.
(b)	Organizator tekmovanja mora izdelati rezultatno listo najkasneje v 30. minutah po
koncu tekmovanja. Rezultatno listo se vroči:
• delegatu AZS (2 izvoda);
• glavnim sodnikom (po 1 izvod);
• novinarjem.
	Organizator tekmovanja mora poslati rezultatno listo v elektronski obliki sodelujočim
atletskim društvom in Atletski zvezi Slovenije takoj po končanem tekmovanju.
	Delegat AZS prevzame od organizatorja tekmovanja originalne tekmovalne
zapisnike, zapisnike rekordov, obrazce s sestavo štafet in vso dokumentacijo v zvezi
z delom pritožbene komisije.
(c)	Obveznosti izvajalca meritve časov in obdelave podatkov:
• k ompletno rezultatno listo je dolžan predati organizatorju in AZS najkasneje deset
(10) minut po tekmovanju,
• rezultate

tekmovanja mora objaviti na spletni strani AZS takoj ali najkasneje
30 minut po končanem tekmovanju,
• vso opremo za meritve časov in obdelavo podatkov mora imeti v funkciji uporabe
še 30 minut po koncu zadnje discipline zaradi morebitnega ugovora ali pritožbe.
– 39 –

(č)	Rezultatna lista mora biti izdelana z računalniško obdelavo podatkov, ki vsebuje
naslednje sestavine:
• naziv tekmovanja;
• kraj in datum tekmovanja ter ime organizatorja tekmovanja;
• sestavo vodstva tekmovanja, vodje posameznih služb, delegat AZS, glavne sodnike,
pritožbeno komisijo;
• naziv discipline, krog tekmovanja (KV, PF, F);
• teža orodij, višina ovir in razdalja med ovirami (velja za kategorije do vključno mladincev);
• čas štarta;
• datum izvedbe;
• številka skupine kvalifikacij in polfinala;
• veter;
• uvrstitev atleta;
• stezo;
• štartno številko;
• registracijsko številko;
• priimek in ime atleta;
• letnico rojstva (zadnji dve številki);
• društvo;
• rezultat;
• p ri skoku v daljino in troskoku je treba na koncu skupine vpisati po vrstnem redu
uvrstitve še zapisnik posameznih skokov in hitrost vetra pri vsakem skoku;
• pri skoku v višino in skoku s palico je treba vpisati po vrstnem redu uvrstitve vse
poskuse atletov na posameznih višinah;
• pri metih se vpiše po vrstnem redu uvrstitve vse poskuse atletov po serijah;
• pri štafetah se vpiše vrstni red nastopajočih atletov in njihove štartne številke;
• oznako za uvrstitev v naslednji krog tekmovanja (Q - za uvrstitev po mestih, q - za uvrstitev
po času);
• na ekipnih tekmovanjih se navede za doseženim rezultatom točke in na koncu
rezultatne liste končni ekipni vrstni red sodelujočih društev;
• na mnogobojskih tekmovanjih se navede za doseženim rezultatom točke in na koncu
rezultatne liste se objavi kompletna rezultatna lista vseh nastopajočih atletov z vsemi
disciplinami, doseženimi rezultati in točkami;
• v rezultatni listi mora biti vpisan dosežen državni rekord - DR, odstop - ODS,
ni nastopil - NN, ni rezultata - NR, opomin - OPO, diskvalifikacija - DIS.
V primeru diskvalifikacije je treba navesti člen iz Pravil za atletska tekmovanja, po
katerem je bila izrečena diskvalifikacija.
(d)	Za priznanje rezultatov v posamezni disciplini morata nastopiti vsaj dva (2) atleta
oziroma dve (2) štafeti.
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(e)	Dokler TK AZS rezultata ne potrdi, Strokovni svet AZS takega rezultata ne sme
upoštevati kot izpolnjeno normo za nastop na mednarodnem tekmovanju.
(f)	Če je na tekmovanju v posamezni disciplini izenačen ali dosežen nov državni
rekord, glavni sodnik na tej disciplini takoj izpolni zapisnik o rekordu in ga izroči
tajništvu tekmovanja.
	Če je isti atlet dosegel več rekordov v isti disciplini, se izdela za vse rekorde samo en (1)
zapisnik, v katerega se vpišejo vsi doseženi rekordi.
	Zapisniku o rekordu v tekih se obvezno priloži slika fotofiniša, slika reakcijskega časa
pri tekih do 400 m ter slika ničelnega testa fotofiniš naprave.
	Če je dosežen rekord v metih, je potrebno takoj, ko je mogoče, opraviti ponovno
kontrolo orodja, s katerim je bil dosežen rekord.
4.1.14.

UGOVORI IN PRITOŽBE

4.1.14.1. Ugovori in pritožbe na dogajanje med tekmovanjem
(a) Za ugovore in pritožbe veljajo določila 146. člena Pravil za atletska tekmovanja.
(b)	Ugovor, ki se nanaša na rezultat, je treba podati ustno pristojnemu glavnemu
sodniku takoj oziroma najkasneje v 30. minutah po uradni objavi rezultatov discipline
na oglasni deski.
(c)	Na odločitev glavnega sodnika se lahko v 30. minutah po uradni objavi odločitve
vloži pisna pritožba na pritožbeno komisijo. Ob vložitvi pritožbe je treba vplačati
pritožbeno takso v višini 70 EUR, ki se vrne pritožitelju, če je bila pritožba zanj
pozitivno rešena.
	Pisna pritožba se izroči tajniku tekmovanja, ki na pritožbi zapiše čas prejema pritožbe.
 isno pritožbo tajnik tekmovanja takoj po prejemu izroči delegatu AZS. Delegat
P
AZS kot predsednik pritožbene komisije takoj po prejemu pritožbe skliče pritožbeno
komisijo.
	Pritožbena komisija pred svojo odločitvijo pridobi izjave sodnikov in zbere druge
dokaze, na katere opre svojo odločitev.
	Pritožbena komisija izda o svoji odločitvi pisni sklep z obrazložitvijo, ki ga podpišejo
vsi člani pritožbene komisije. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
	Tajništvo tekmovanja en izvod sklepa vroči pritožitelju, uradno pa ga objavi na oglasni
deski.
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(č) Če je pritožba zavrnjena, postane taksa prihodek organizatorja tekmovanja.
(d)	Pritožbeno komisijo sestavljajo: delegat AZS, vodja tekmovanja in vodja sodniške
službe.
	V primeru, da vodja tekmovanja ni atletski sodnik, delegat AZS imenuje v pritožbeno
komisijo atletskega sodnika, ki mora imeti najmanj sodniški rang II ali rang III in ni
sodil v disciplini, na katero se nanaša pritožba.
4.1.14.2. Ugovori na pravico sodelovanja atleta na tekmovanju
(a)	Ugovore na pravico sodelovanja atleta na tekmovanju rešuje delegat AZS na podlagi
dokumentacije AZS, Pravil za atletska tekmovanja in Priročnika.
	Na odločitev delegata AZS se lahko vloži pritožba na TK AZS v roku 3 dni po koncu
tekmovanja.
(b)	Če delegat AZS ugovora na pravico sodelovanja atleta na tekmovanju ne more
zadovoljivo rešiti pred tekmovanjem, atletu dovoli nastop »pod ugovorom«. Nastop
atleta »pod ugovorom« mora biti razviden v tekmovalnem zapisniku.
	Dokončno odločitev o ugovoru atleta mora sprejeti TK AZS v roku 3 dni po prejemu
ugovora.
(c)	Če doseženi rezultat oziroma uvrstitev atleta, ki je vložil pritožbo ali nastopil »pod
ugovorom«, vpliva na razglasitev prvih treh uvrščenih posameznikov oziroma prvih
treh ekip, se razglasitev opravi po rešitvi pritožbe oziroma ugovora.
4.1.15.

ZDRAVSTVENA SLUŽBA

(a)	Organizator tekmovanja mora zagotoviti prisotnost zdravnika ali višje medicinske
sestre za čas od pričetka ogrevanja nastopajočih do zaključka tekmovanja.
(b)	Zdravstveni delavci morajo nositi prepoznavna oblačila svoje službe. Organizator
tekmovanja mora vidno označiti mesto zdravniške službe.
(c)	Zdravstvena služba mora imeti s seboj vso nujno potrebno opremo za posredovanje
ob poškodbah (povoji, opornice, led, …) in drugih izrednih dogodkih, v skladu z
zdravstveno doktrino. Organizator tekmovanja mora imeti dogovor z zdravstveno
službo o intervencijskem prihodu reševalnega vozila.
(č)	Na tekmovanjih v maratonu, polmaratonu, cestnih tekih in gorskih tekih mora biti
na cilju prisotna zdravstvena služba z opremo za hitro posredovanje. Na progi in cilju
mora biti ves čas prisotno reševalno vozilo.
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4.1.16.

KONTROLA DOPINGA

(a)	Kontrola dopinga na določenem tekmovanju ne bo izrecno vnaprej napovedana. Organizator tekmovanja bo pred začetkom tekmovalne sezone obveščen o morebitni kontroli dopinga in njegovih dolžnostih. Organizator izbranega tekmovanja mora za izvedbo kontrole dopinga v vsakem primeru zagotoviti ustrezne
prostore in jih vidno označiti (glej Pravilnik o izvajanju kontrole dopinga pri AZS).
Predsednik Komisije za antidoping AZS (KA AZS) lahko pred izbranim tekmovanjem
preveri pripravljenost organizatorja na kontrolo dopinga, tudi v primeru, če slednje
potem ne bo.
	Postopek odvzema vzorcev na atletskih tekmovanjih vršijo Uradniki za kontrolo
dopinga (UKD) Slovenske antidoping organizacije (SLOADO).
(b)	Ob izenačenem ali doseženem absolutnem državnem rekordu v moški in
ženski kategoriji, začenši z mladinsko kategorijo, se obvesti predsednika
KA AZS (041/362-314).
	Ob izenačenem ali doseženem absolutnem državnem rekordu v moški in ženski
članski kategoriji mora biti v 24 urah po doseženem državnem rekordu opravljena
kontrola dopinga, sicer državni rekord ne bo priznan.
	Ob izenačenem ali doseženem državnem rekordu v mlajše članski ter v absolutni
mladinski kategoriji se mora o rekordu najprej obvestiti predsednika KA AZS, ki
odloči, ali bo opravljen odvzem vzorca. V primeru njegove nedosegljivosti se obvesti
pooblaščenega člana KA AZS (041/779-990).
	V štafetnih tekih, kjer se za priznanje rekorda mora opravljati kontrola dopinga, delegat
AZS znotraj ekipe izžreba atleta oziroma atletinjo, ki mora opraviti kontrolo dopinga.
Če na tekmovanju ni delegata AZS, opravi žreb za kontrolo dopinga glavni sodnik za
teke.
	O rekordu v štafetnih tekih, ki je bil postavljen na tekmovanju v tujini, se telefonsko
(SMS) obvesti predsednika KA AZS, ki opravi žreb tekmovalca za kontrolo dopinga
znotraj štafetne ekipe.
	Za kontrolo dopinga za priznanje rekorda se morata atlet ali vodja ekipe sama dogovoriti z izvajalcem kontrole dopinga na tekmovanju. Če na tekmovanju ni kontrole
dopinga, se o načinu izvedbe dogovori s predsednikom KA AZS. Če je potrebno, pa se
nadaljnja komunikacija lahko vrši tudi s koordinatorjem SLOADO (041/675-665).
(c)	Protokol kontrole dopinga z vsemi podrobnostmi je objavljen na spletni strani AZS in
SLOADO (redno ažurirana).
(č)	Za klubske državne rekorde v štafetah ni potrebno opraviti kontrole dopinga.
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4.1.17.

OGLAŠEVANJE IN REKLAMIRANJE NA TEKMOVANJIH

(a)	Organizator tekmovanja mora upoštevati določbe 8. člena Pravil za atletska
tekmovanja in namešča oglase ter reklame predvsem ob zunanjem robu tekališča.
Na notranjem robu tekališča so dovoljeni oglasi in reklame do višine 50 cm in v
dolžini 15 m ob ciljni ravnini (postavitev avtomobilov na notranjem delu tekališča ni
dovoljeno).
(b)	Velikost reklam na tekmovalnih dresih in trenirkah mora biti v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja in Pravili za reklame.
(c)	Organizator tekmovanja mora zagotoviti 30 m2 reklamnega prostora na poziciji A
za sponzorje in donatorje AZS. V kolikor bo AZS potrebovala dodaten prostor za
namestitev reklam, se bosta medsebojno uskladila AZS in organizator tekmovanja.
AZS zagotovi ustrezne reklame, ki jih namesti organizator tekmovanja.
4.1.18.

OCENA TEKMOVANJA

(a)	TK AZS bo na osnovi poročila delegata AZS in glavnih sodnikov podala celovito
oceno organizacije tekmovanja, vključno z oceno dela posameznih služb na
tekmovanju.
4.1.19.

KAZNI

TK AZS lahko izreče kazni organizatorjem tekmovanj in sodelujočim društvom za
naslednje kršitve Pravil za atletska tekmovanja in Priročnika:
(a) Odpoved organizacije tekmovanja, pridobljenega na koledarski borzi.
(b) Odvzem dodeljenega tekmovanja zaradi neizpolnjevanja pogojev:
• objekt v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in Priročnikom
(tekališče, skakališča, metališča);
• opremljenost objekta z napravami, opremo in orodji za vse discipline;
• organizacija tekmovanja v skladu s shemo organizacijskega odbora iz
Priročnika.
(c) Odpoved mitinga, ki je v koledarju tekmovanj EA in AZS za tekoče leto.
(č) Nenastop že prijavljene ekipe na ekipnem članskem ali mladinskem
tekmovanju.
(d) Upoštevana zamujena prijava po koncu roka za prijave.
(e) Slabo pripravljeno tekmovališče.
(f) Nezagotovitev ozvočenja in napovedovalca.
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835 €
835 €

400 €
80 €
60 €
40 €
40 €

(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)

Slabo delo posamezne službe.
40 €
Neprisotnost zdravstvene službe celoten čas tekmovanja.
40 €
Neizdelanost rezultatne liste eno uro po končanem tekmovanju.
40 €
Neprispela prijava na AZS in organizatorju.
20 €
Pomanjkljivo ali z napačnimi podatki izpolnjena prijava.
20 €
Nenastop prijavljene štafete.
20 €
Nastop v dresu, ki ni bil prijavljen kot uradni klubski dres.
10 €
Nenastop prijavljenega atleta v posamezni disciplini.
5€
Zdravniško spričevalo, predloženo pred tekmovanjem, izključuje kazen.
(o) Če atlet ne nastopi v prijavljeni disciplini, se kaznuje s prepovedjo nastopa v
ostalih disciplinah na tekmovanju.
(p) Če uradni zdravnik organizatorja tekmovanja ugotovi, da atlet tistega dne ne
more več nastopiti še v naslednji prijavljeni disciplini (slabost, krč), lahko pa
bi nastopil naslednji dan, se kazen za nenastop ne plača.
(r) Zaradi slabe izvedbe meritve časov in/ali obdelave podatkov lahko TK AZS do 30%
zniža ceno storitve merilne ekipe in obdelave podatkov.
Kazen za nenastop se obračuna za vsak dan posebej.

	Denarno kazen mora društvo poravnati v roku 30 dni po prejemu računa s strani AZS.
	V primeru neporavnanega računa društvo izgubi pravico nastopanja na naslednjih
prvenstvenih tekmovanjih oziroma toliko časa, dokler se denarna kazen ne poravna.
	Društvo se na izrečeno denarno kazen lahko pisno pritoži v roku osem (8) dni po
prejemu pisnega obvestila o izrečeni denarni kazni oziroma po prejemu računa za
plačilo denarne kazni na Upravni odbor AZS.
	Pisna pritožba zadrži izvršitev posledic, ki so predvidene za neporavnano denarno
kazen do odločitve UO AZS.
	Odločitev UO AZS je dokončna.

– 45 –

4.2. 	ORGANIZACIJA MEDNARODNIH ATLETSKIH TEKMOVANJ
(a)	Za organizacijo mednarodnih tekmovanj morajo potencialni organizatorji
poslati kandidaturo na AZS. TK AZS posreduje mnenje o primernosti kandidatov
za organizacijo tekmovanj direktorju AZS.
Atletska zveza Slovenije kandidira s tekmovanji na koledarski konferenci EA.
(b)	Za organizacijo mednarodnih tekmovanj je treba kandidirati do 15. avgusta za
naslednje leto.
(c) Kandidatura mora vsebovati podatke iz razpisa IAAF in EA.

4.3. ORGANIZACIJA OSTALIH ATLETSKIH TEKMOVANJ
(a)	Za organizacijo atletskih tekmovanj, ki niso v koledarju AZS, je potrebno obvestiti
AZS in vsa atletska društva najmanj sedem (7) dni pred tekmovanjem s programom
(razpisane morajo biti najmanj tri (3) različne discipline) in urnikom.
(b)	V primeru, da se po že razpisanem mitingu pojavi potreba po izvedbi dodatne
discipline, mora organizator tekmovanja o izvedbi discipline obvestiti AZS in vsa
društva najkasneje 24 ur pred začetkom tekmovanja. V primeru nespoštovanja te
točke, se rezultati tekmovanja ne bodo priznali.
(c)	Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a))
se objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred
začetkom tekmovanja.
(č)	V kolikor je na nek termin že razpisano atletsko tekmovanje in je v koledarju
tekmovanj za tekoče leto, TK AZS ne bo dovolila izvedbo še enega tekmovanja na isti
termin.
(d)	Tudi za organizacijo mitingov je potrebno upoštevati Pravila za atletska tekmovanja in
splošne določbe iz Priročnika.
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4.4. ORGANIZACIJA TEKMOVANJ V GORSKIH TEKIH
(a) Organizacijo tekmovanj v gorskih tekih vodi Združenje za gorske teke.
	Tekmovanja v gorskih tekih potekajo po Pravilih za atletska tekmovanja, razpisih
tekmovanj za tekoče leto in določilih, ki jih predpiše Združenje za gorske teke.
Združenje za gorske teke imenuje delegata za posamična, pokalna in ekipna
prvenstvena tekmovanja v gorskih tekih.
Razpisi tekmovanj, dolžnosti in pravice delegata so opredeljene v brošuri Informator.
(b)	Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a))
se objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred
začetkom tekmovanja.

4.5. ORGANIZACIJA VETERANSKIH TEKMOVANJ
(a)	Za organizacijo veteranskih tekmovanj in tolmačenje pravil je odgovorno Združenje
atletskih veteranov Slovenije.
	Tekmovanja v veteranskih kategorijah potekajo po Pravilih za atletska tekmovanja in
po pravilih Svetovnega združenja veteranov (WMA) ter razpisih tekmovanj za tekoče
leto.
(b)	Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a))
se objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred
začetkom tekmovanja.
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5. DELEGAT ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE
Za delegata AZS je lahko imenovan atletski sodnik z nazivom Nacionalna tehnična uradna
oseba (NTO), sodnik ranga III oziroma ranga II, za katerega TK AZS meni, da ima ustrezno
strokovno znanje in izkušnje v organizaciji tekmovanj.
 elegat AZS je uradni predstavnik Atletske zveze Slovenije na prvenstvenih tekmovanjih in
D
mitingih, za katere ga delegira TK AZS.
Naloge delegata:
1.	skupaj z organizatorjem tekmovanja je odgovoren za kvalitetno pripravo in izvedbo
tekmovanja;
2.	opravlja dolžnosti, za katere ga je pooblastila TK AZS, v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja in Priročnikom;
3.

n ajkasneje sedem (7) dni pred tekmovanjem se poveže z organizatorjem tekmovanja
in preveri potek priprav na tekmovanje:
• sestavo organizacijskega odbora z ustrezno številčno pokritostjo vseh služb;
• pripravljenost tekmovališč in njihova oprema;
• ustrezno število tekmovalnih orodij ipd.

4.	skupaj z organizatorjem tekmovanja preveri, če ustreza predlagani okvirni urnik
oziroma ga po potrebi prilagodi številu prijavljenih atletov.
Med tekmovanjem po potrebi prilagaja urnik (npr. močan naliv dežja …);
5.	sodeluje pri žrebanju atletov v skupine in pri žrebanju štartnih mest ali pa določi
svojega pooblaščenca za to žrebanje;
6.

nadzoruje izvedbo disciplin mitinga, če so le-te pred ali po tekmovanju;

7.	pravočasno preveri, če so pripravljene medalje in pokali za tekmovanje;
8.	organizatorju tekmovanja se mora javiti najkasneje 90 minut pred začetkom
tekmovanja;
9.	skupaj z vodjem tekmovanja, glavnimi sodniki in tehničnim vodjem preveri
ustreznost in skladnost tekmovalnih naprav, opreme in orodij s Pravili za atletska
tekmovanja;
10.	prepove izvedbo posamezne discipline, če niso zagotovljeni pogoji za njeno varno
izvedbo ;
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11.	preveri delovanje vseh služb organizacijskega odbora in ob ugotovitvi morebitnih
pomanjkljivosti zahteva odpravo le-teh;
12.	po potrebi preverja identifikacijo tekmovalcev na tekmovanju;
13. koordinira delo zdravstvene službe na tekmovanju;
14.	odloča o spremembah štartne liste, ne sme pa dodajati v štartno listo tistih, ki niso bili
prijavljeni v prijavnem roku;
15.	poskrbi, da se preveri oprema atletov (klubski dres, obutev, orodja, štartne številke,
reklame);
16. med tekmovanjem je v stiku z vsemi odgovornimi vodji organizacijskega odbora;
17. na tekmovanju rešuje vsa sporna vprašanja glede organizacije in izvedbe tekmovanja;
18.	na podlagi rezultatov predtekmovanj v tekih opravi žreb atletov v polfinalne skupine
oziroma v finalno skupino, skupaj z glavnim sodnikom za teke;
19. sodeluje v pritožbeni komisiji in ji predseduje;
20.	ne dovoli nastopiti atletu, ki po Priročniku nima pravice do nastopa.
V primeru nastopa se rezultat črta, atleta in društvo pa se prijavi Disciplinski komisiji
AZS (neurejena registracija, nespoštovanje omejitev nastopa, ...);
21.	na tekmovanju nosi uradno uniformo delegata AZS in priponko z napisom
DELEGAT AZS;
22.	v dogovoru z organizatorjem tekmovanja podeljuje priznanja, medalje in pokale;
23. izdela poročilo o tekmovanju in ga pošlje v roku 48 ur po koncu tekmovanja na AZS;
24.	poročilu priloži en (1) izvod štartne liste, dva (2) izvoda rezultatne liste, originalne
tekmovalne ročne zapisnike tekaških in tehničnih disciplin, obrazce s poimensko
sestavo štafet, točkovno listo za ekipna tekmovanja, zapisnike o izenačenih ali novih
državnih rekordih s prilogami, vse gradivo v zvezi z delom pritožbene komisije in
drugo dokumentacijo s tekmovanja ter vrne vse nepodeljene medalje in druga
priznanja na Atletsko zvezo Slovenije;
25.	od AZS dobi Pravila za atletska tekmovanja z vsemi spremembami, Priročnik za
atletsko sezono 2015 s komentarjem, kopijo prijav za tekmovanje, Obrazec za
poročilo delegata AZS, Obrazec za rekordne zapisnike, Obrazec za oceno tekmovanja
in veljavno Listo državnih rekordov;
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26.	za opravljeno delo mu pripada delegatska taksa v višini 30 EUR neto, dnevnica
in prevozni stroški v obliki kilometrine za vsak dan tekmovanja po Pravilniku o
povračilu in nadomestilu stroškov AZS, ki mu jih izplača Atletska zveza Slovenije.
	Organizator tekmovanja mora po predhodno izraženi želji delegata AZS zagotoviti
prenočišče na stroške Atletske zveze Slovenije.
	Po celodnevnih tekmovanjih (dvoranska in mnogobojska tekmovanja) pripada
delegatu AZS za vsak dan tekmovanja delegatska taksa v višini 50 EUR neto.
Lista delegatov AZS za leto 2015:
	Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Janko Cerjak, Igor Godec, Andreja Jošt,
Andrej Kotnik, Matija Molnar, Silva Pintar, Jure Pirš, Benjamin Piškur,
Borut Podgornik, Darjo Pungartnik, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar in
Branko Žerak.
	O delegiranju bodo delegati AZS obveščeni najmanj 14 dni pred tekmovanjem.
V primeru zadržanosti ga nadomesti rezervni delegat.
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6. GLAVNI SODNIKI ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE
Za glavnega sodnika AZS je lahko imenovan atletski sodnik z nazivom kontinentalni
tehnični funkcionar (ATO), z nazivom Nacionalna tehnična uradna oseba (NTO),
sodnik ranga III oziroma izjemoma sodnik ranga II, za katerega Strokovni odbor Združenja
atletskih sodnikov Slovenije meni, da ima ustrezno strokovno znanje iz Pravil za atletska
tekmovanja, sodniške izkušnje in primerne osebnostne lastnosti.
 lavne sodnike za posamezno tekmovanje določi Strokovni odbor Združenja atletskih
G
sodnikov Slovenije najkasneje 14 dni pred tekmovanjem iz seznama glavnih sodnikov, ki
imajo ustrezno licenco glavnega sodnika za tekoče leto.
Naloge glavnega sodnika:
1.	dobro mora poznati Pravila za atletska tekmovanja in Priročnik za posamezno
koledarsko leto, ki ju mora imeti pri sebi v času opravljanja funkcije;
2.	spoštovati mora »Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije« in na spoštovanje
kodeksa opozarja vse atletske sodnike;
3.	organizatorju tekmovanja se mora javiti najmanj 90 minut pred začetkom
tekmovanja. Od organizatorja prejme štartno listo. Udeležuje se sestankov, ki jih
sklicuje organizator pred tekmovanjem;
4.	na tekmovanju nosi sodniško uniformo s sodniškim znakom in na levem rokavu
moder trak z napisom GLAVNI SODNIK;
5.	pred tekmovanjem pregleda vsa tekmovališča, opremo in sodniške pripomočke za
discipline, za katere je pristojen in ali sam ali skupaj z ustrezno službo poskrbi za
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti;
6.	sodeluje z vodjem sodniške službe na tekmovanju pri sestavi posameznih
sodniških žirij ter lahko zahteva zamenjavo štarterja ali posameznega atletskega
sodnika, ki s svojim vedenjem ali neustreznim delom ogroža pravilno izvedbo
tekmovanja;
7.	glavni sodnik za teke pred tekmovanjem opravi kontrolo naprav za popolno
avtomatično merjenje časov in opravi »ničelni test« za vsak dan tekmovanja posebej;
8.	glavni sodnik za teke sodeluje z delegatom AZS pri žrebanju atletov na podlagi
kvalifikacijskih tekov v polfinalne skupine oziroma finalno skupino;
– 51 –

9.	glavni sodnik za mete naj bo po možnosti prisoten na uradnem merjenju, tehtanju
in označevanju orodij;
10.	med tekmovanjem spremlja, nadzoruje in koordinira delo sodnikov na posameznih
disciplinah, opazuje pravilnost merjenj in zapisovanje rezultatov;
11.	med tekmovanjem je v stiku z vodji sodnikov posameznih disciplin, z vodjem
sodnikov tekmovanja, tehničnim vodjem tekmovanja, vodjem tekmovanja, delegatom
AZS itd;
12.	če opazi, da se ne upoštevajo Pravila za atletska tekmovanja, Priročnik ali tehnična
navodila, takoj ustrezno ukrepa, da se pomanjkljivosti ali napake odpravijo;
13.	po dogovoru z organizatorjem tekmovanja sodeluje pri podeljevanju priznanj,
medalj in pokalov;
14.	po tekmovanju izdela pisno poročilo na predpisanem obrazcu AZS, oceni delo
sodniške službe z oceno od 1 do 5 ter poročilo v 48. urah po tekmovanju pošlje
Strokovnemu odboru Združenja atletskih sodnikov Slovenije;
15.	za opravljeno delo organizator tekmovanja izplača glavnemu sodniku denarno
nadomestilo v višini, ki jo določi Strokovni odbor Združenja atletskih sodnikov
Slovenije, prevozne stroške v obliki kilometrine in dnevnico po Pravilniku AZS.
Strokovni odbor Združenja atletskih sodnikov Slovenije določi:
•	štiri (4) glavne sodnike (prijavnica, teki, skoki, meti) za prvenstvena tekmovanja na
štadionih,
•	dva (2) glavna sodnika (en za teke, en za skoke in mete) za manjša
tekmovanja,
• en (1) glavni sodnik za vse discipline za dvoranska tekmovanja,
• en (1) glavni sodnik za cestna tekmovanja,
•	dva (2) glavna sodnika za tekmovanja v mnogoboju (en za moške, en za ženske).
	V primeru manjšega števila tekmovalnih kategorij ali manjšega števila prijavljenih
atletov, se v dogovoru z delegatom AZS lahko določi samo en glavni sodnik za moške
in ženske kategorije.
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POSAMIČNA
PRVENSTVA
SLOVENIJE

PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA ČLANE in ČLANICE
1.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD MASS Ljubljana

2.
Datum tekmovanja: sobota, 14. februar 2015 ob 10.30 uri.
3.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1995 in starejši)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.067 m, med ovirami 9.14 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
ČLANICE (1995 in starejše)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
4.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v treh (3) disciplinah.
Tuji atleti nastopijo v šprintu samo v kvalifikacijah in imajo v daljinskih skokih samo tri
poskuse.
5.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
10.30
Teki prvenstev
14.00
Daljina (m)
		
Daljina (ž)
		
Troskok (m)
		
Troskok (ž)

Višina (ž), Palica (m)
Višina (m)
Palica (ž)

6.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
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Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
7.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (člani)
170 cm, po 5 cm do 205 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (članice)
150 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (člani)
360 cm, po 20 cm do 440 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (članice)
260 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
8.
Na prvenstvu Slovenije za člane in članice lahko nastopijo tudi tuji državljani. Pravico do
prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm v preteklem oziroma tekočem letu.
Za tuje državljane velja enako določilo glede prijav kot za domače, to je do četrtka do 12.00
ure.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
Daljina
7.30
Troskok
15.20
Višina
2.10
Palica
5.00
Krogla
15.50

ŽENSKE
Daljina
6.00
Troskok
13.00
Višina
1.80
Palica
3.80
Krogla
14.00

9.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI V KROŽNIH TEKIH
ZA ČLANE, ČLANICE in MLADINCE, MLADINKE (absolutna kategorija)
10.
Kraj in prireditelj:	Linz (Avstrija), OÖ. Leichtathletikverband
11.
Datum tekmovanja: nedelja, 8. februar 2015.
12.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1995 in starejši)
ČLANICE (1995 in starejše)
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m		
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m
MLADINCI (1996 do 1999)
MLADINKE (1996 do 1999)
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m		
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m
Na tekmovanju lahko nastopijo v mladinski kategoriji tudi pionirji / pionirke (U16).
Rok za prijavo bo določil organizator tekmovanja in bodo društva o tem pravočasno
obveščena.
13.
Urnik tekmovanja: določi ga organizator tekmovanja v okviru mednarodnega dvoranskega
mitinga v sodelovanju z delegatom AZS, ki se po možnosti dogovori, da bodo slovenski
atleti tekmovali med seboj.
14.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 16 zlatih, 16 srebrnih in 16 bronastih medalj.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA STAREJŠE MLADINCE in MLADINKE
15.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

16.
Datum tekmovanja: sobota, 7. februar 2015 ob 10.30 uri.
17.
Kategorije in discipline:
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.50 m, višina 1.00 m, med ovirami 8.90 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi mlajši mladinci / mladinke in pionirji / pionirke (U16).
18.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v treh (3) disciplinah.
Pionirji / pionirke (U16) lahko nastopijo v dveh (2) disciplinah.
19.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
10.30
Teki prvenstev
14.00		
Daljina (m)
		
Daljina (ž)
		
Troskok (m)
		
Troskok (ž)
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Višina (ž)
Višina (m)
Palica (ž)
Palica (m)

20.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
OPOMBA:
	V teku čez ovire sta najboljši progi 4 in 5, nato 3 in 6. Najslabši progi sta 1 in 2.

21.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (st. mladinci)
165 cm, po 5 cm do 185 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (st. mladinke)
145 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (st. mladinci)
340 cm, po 20 cm do 380 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (st. mladinke)
240 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
22.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA MLAJŠE MLADINCE in MLADINKE
23.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

24.
Datum tekmovanja: sobota, 31. januar 2015 ob 10.30 uri.
25.
Kategorije in discipline:
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.50 m, višina 0.914 m, med ovirami 8.90 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.762 cm, med ovirami 8.25 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).
26.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v treh (3) disciplinah.
Pionirji / pionirke (U16) lahko nastopijo v dveh (2) disciplinah.
27.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
10.30
Teki prvenstev
14.00		
Daljina (m)
		
Daljina (ž)
		
Troskok (m)
		
Troskok (ž)
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Višina (ž)
Višina (m)
Palica (ž)
Palica (m)

28.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
OPOMBA:
	V teku čez ovire sta najboljši progi 4 in 5, nato 3 in 6. Najslabši progi sta 1 in 2.

29.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (ml. mladinci)
150 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ml. mladinke)
135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (ml. mladinci)
260 cm, po 20 cm do 320 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (ml. mladinke)
200 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
30.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
31.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD MASS Ljubljana

32.
Datum tekmovanja: sobota, 24. januar 2015 ob 10.30 uri.
33.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.50 m, 5 ovir), daljina, troskok,
višina, palica
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U14).
34.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v dveh (2) disciplinah.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
35.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
10.30
Teki prvenstev
13.30		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)
		
Troskok (ž)
		
Troskok (m)
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Višina (m), Palica (ž)
Višina (ž)
Palica (m)

OPOMBA:
Miting v tekih in skokih se lahko izvede na koncu državnega prvenstva.

36.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
37.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
135 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
125 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji)
po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor;
palica (pionirke)
po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor.
Začetna višina za skok s palico je v pionirski kategoriji za 15-20 cm nižja od najslabšega
prijavljenega rezultata atletov.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
38.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)
39.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD Kronos Ljubljana

40.
Datum tekmovanja: nedelja, 18. januar 2015 ob 10.30 uri.
41.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir), daljina (cona odriva),
višina
PIONIRKE - U14 (2002 in 2003)
	60 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir), daljina (cona odriva),
višina
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U12).
42.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v dveh (2) disciplinah.
43.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
10.30
Teki prvenstev
13.30		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)

Višina (m)
Višina (ž)

OPOMBA:
Miting v tekih in skokih se lahko izvede na koncu državnega prvenstva.

44.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale.
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V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
45.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
46.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
100 cm, po 5 cm do 130 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
47.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 8 zlatih, 8 srebrnih in 8 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
– 65 –

PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)
48.
Kraj in prireditelj:

Slovenska Bistrica, AD Slovenska Bistrica

49.
Datum tekmovanja: nedelja, 25. januar 2015 ob 10.30 uri.
50.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U12 (2004 do 2006)
60 m, daljina (cona odriva), višina
PIONIRKE - U12 (2004 do 2006)
60 m, daljina (cona odriva), višina
51.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v dveh (2) disciplinah.
52.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
10.30
Teki prvenstev
13.30		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)

Višina (m)
Višina (ž)

OPOMBA:
Miting v tekih in skokih se lahko izvede na koncu državnega prvenstva.

53.
Napredovanje v finale v teku na 60 m: v finale A se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih
tekov s časi od 1. - 5. mesta, v finale B pa se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih tekov s
časi od 6. - 10. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale.
V teku na 60 m se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih atletov.
Atleti B finala se uvrščajo od 6. mesta naprej.
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Če je več atletov v teku na 60 m z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so
uvrščeni na 5. mesto (oziroma 10. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
54.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
55.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
100 cm, po 5 cm do 125 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
80 cm, po 5 cm do 110 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
56.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 6 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH V DVORANI
57.
Kraj in prireditelj:
58.
Datum tekmovanja: sobota, 7. marec 2015 ob 10.00 uri.
nedelja, 8. marec 2015 ob 10.00 uri.
59.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1995 in starejši) - sedmeroboj
	1. dan: 60 m, daljina, krogla (7.26 kg), višina
2. dan: 60 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.067 m, med ovirami 9.14 m, 5 ovir), palica, 1000 m
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997) - sedmeroboj
1. dan: 60 m, daljina, krogla (6 kg), palica
2. dan:	60 m ovire (do 1. ovire 13.50 m, višina 1.00 m, med ovirami 8.90 m, 5 ovir), višina, 1000 m
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999) - sedmeroboj
1. dan: 60 m, daljina, krogla (5 kg), palica
2. dan: 60 m ovire (do 1. ovire 13.50 m, višina 0.914 m, med ovirami 8.90 m, 5 ovir), višina, 1000 m
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001) - peteroboj
2. dan:	60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir), daljina,
krogla (4 kg), višina, 1000 m
ČLANICE (1995 in starejše) - peteroboj
2. dan:	60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir), višina, krogla (4 kg),
daljina, 800 m
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997) - peteroboj
2. dan:	60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir), višina, krogla (4 kg),
daljina, 800 m
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999) - peteroboj
2. dan:	60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 8.25 m, 5 ovir), višina,
krogla (3 kg), daljina, 800 m
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001) - peteroboj
2. dan:	60 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.50 m, 5 ovir), višina,
krogla (3 kg), daljina, 800 m
– 68 –

Disciplini skok v višino in skok s palico v kategoriji ml. in st. mladincev se ne izvajata v
skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Izjema se dovoljuje zaradi tega, ker se na ta način
lahko sploh izvede mnogobojski program.
TK AZS bo skupaj z organizatorjem določila zaporedje disciplin glede na lokacijo in pogoje
izvedbe v dvorani.
Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje (določilo
2.5. v mnogoboju ne velja).
60.
Urnik: narejen bo na osnovi števila prijavljenih atletov. Vse discipline državnega prvenstva
v mnogoboju za vse kategorije se morajo izvesti v dvorani.
Začetne višine skoka v višino in skoka s palico določita delegat AZS in glavni sodnik.
61.
Točkovanje: rezultati vseh kategorij se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje v dvorani
in po tablicah AZS za mnogoboje v dvorani.
Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani za pionirje / pionirke (U16) je posamično in
ekipno. Društvo ali šola lahko prijavi dva (2) ali tri (3) atlete v posamezni kategoriji.
Za vrstni red ekip v posamezni kategoriji se upošteva seštevek točk dveh (2) najbolje
uvrščenih atletov iz posameznega društva ali šole.
Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno atletsko društvo ali šolo.
V primeru enakega števila točk dveh ali več ekip, se upoštevajo Pravila za atletska tekmovanja (poglavje o mnogobojih).
62.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v kategoriji pionirjev / pionirk prejmejo plaketo.
AZS priskrbi:
• 8 zlatih, 8 srebrnih in 8 bronastih medalj;
• 3 plakete v kategoriji pionirjev za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete v kategoriji pionirk za 1.- 3. mesto.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)
63.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD MASS Ljubljana

64.
Datum tekmovanja: nedelja, 1. februar 2015 ob 10.30 uri.
65.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003) - četveroboj
60 m, daljina (cona odriva), suvanje težke žoge (3 kg), 600 m
PIONIRKE - U14 (2002 in 2003) - četveroboj
60 m, suvanje težke žoge (2 kg), daljina (cona odriva), 600 m
66.
Urnik: narejen bo na osnovi števila prijavljenih atletov. Vse discipline državnega prvenstva
v mnogoboju se morajo izvesti v dvorani.
67.
Točkovanje: rezultati vseh kategorij se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje v dvorani
in po tablicah AZS za mnogoboje v dvorani.
Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani za pionirje / pionirke (U14) je posamično in
ekipno. Društvo ali šola lahko prijavi dva (2) ali tri (3) atlete v posamezni kategoriji.
Za vrstni red ekip v posamezni kategoriji se upošteva seštevek točk dveh (2) najbolje
uvrščenih atletov iz posameznega društva ali šole.
Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno atletsko društvo ali šolo.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
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OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
68.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plaketo.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
• 1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)
69.
Kraj in prireditelj:

Slovenska Bistrica, AK Poljane Maribor

70.
Datum tekmovanja: nedelja, 8. februar 2015 ob 10.30 uri.
71.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U12 (2004 do 2006) - četveroboj
60 m, daljina (cona odriva), suvanje težke žoge (2 kg), 300 m
PIONIRKE - U12 (2004 do 2006) - četveroboj
60 m, suvanje težke žoge (2 kg), daljina (cona odriva), 300 m
72.
Urnik: narejen bo na osnovi števila prijavljenih atletov. Vse discipline državnega prvenstva
v mnogoboju se morajo izvesti v dvorani.
V teku na 60 m nastopa v vsaki skupini po največ pet (5) atletov.
73.
Točkovanje: rezultati vseh kategorij se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje v dvorani
in po tablicah AZS za mnogoboje v dvorani.
Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani za pionirje / pionirke (U12) je posamično in
ekipno. Društvo ali šola lahko prijavi dva (2) ali tri (3) atlete v posamezni kategoriji.
Za vrstni red ekip v posamezni kategoriji se upošteva seštevek točk dveh (2) najbolje
uvrščenih atletov iz posameznega društva ali šole.
Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno atletsko društvo ali šolo.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.

– 72 –

OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
74.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plaketo.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
• 1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI V SUVANJU KROGLE
75.
Kraj in prireditelj:

Slovenska Bistrica, AD Slovenska Bistrica

76.
Datum tekmovanja: nedelja, 15. februar 2015 ob 10.00 uri.
77.
Kategorije in disciplina:
ČLANI (1995 in starejši)
krogla (7.26 kg)
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)
krogla (6 kg)
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
krogla (5 kg)
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
krogla (4 kg)

ČLANICE (1995 in starejše)
krogla (4 kg)
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
krogla (4 kg)
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
krogla (3 kg)
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
krogla (3 kg)

V kategoriji pionirjev / pionirk (U16) lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U14).
V kategoriji članov in članic lahko nastopijo tuji državljani le z izpolnitvijo predpisane
norme - glej stran 54.
Uporaba magnezije je obvezna zaradi odtisa krogle na blazini.
78.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
09.50
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Krogla (mme+pe)
Krogla (mmi+pi)
Krogla (ž+sme)
Krogla (m+smi)
Proglasitev

79.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 8 zlatih, 8 srebrnih in 8 bronastih medalj.
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ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH
ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI
80.
Kraj in prireditelj:

Ptuj, AK Ptuj

81.
Datum tekmovanja: sobota, 28. februar 2015 ob 10.00 uri.
82.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1995 in starejši)
disk (2 kg), kladivo (7.26 kg), kopje (800 g)
ČLANICE (1995 in starejše)
disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
disk (1.5 kg), kladivo (5 kg), kopje (700 g)
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
disk (1 kg), kladivo (3 kg), kopje (500 g)
V kategoriji članov / članic lahko nastopijo tudi starejši mladinci / mladinke.
V kategoriji mlajših mladincev / mladink lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).
V okviru zimskega prvenstva v metih se lahko izvede suvanje krogle kot disciplina mitinga
za članski in mlajši mladinski kategoriji.
ČLANI (1995 in starejši)
krogla (7.26 kg)
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
krogla (5 kg)

ČLANICE (1995 in starejše)
krogla (4 kg)
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
krogla (3 kg)

83.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v treh (3) disciplinah ene starostne kategorije.
Pionirji / pionirke (U16) smejo nastopiti v dveh (2) disciplinah.
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84.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.30
11.00
12.15
13.30
14.45
16.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Disk (m+mmi)
Disk (ž+mme)
Kladivo (ž+mme)
Kladivo (m+mmi)
Proglasitev

Kopje (ž+mme)
Kopje (m+mmi)
Krogla (m+mmi) - miting
Krogla (ž+mme) - miting

85.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (1 zlata, 1 srebrna in 1 bronasta).
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ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH
ZA STAREJŠI MLADINSKI in PIONIRSKI KATEGORIJI
86.
Kraj in prireditelj:

Domžale, AK Domžale

87.
Datum tekmovanja: sobota, 21. marec 2015 ob 10.00 uri.
88.
Kategorije in discipline:
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)
disk (1.75 kg), kladivo (6 kg), kopje (800 g)
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
disk (1 kg), kladivo (3 kg), kopje (400 g)
V kategoriji starejših mladincev / mladink lahko nastopijo tudi mlajši mladinci / mladinke.
V kategoriji pionirjev / pionirk (U16) lahko nastopijo tudi pionirji /pionirke (U14).
V okviru zimskega prvenstva v metih se lahko izvede suvanje krogle kot disciplina mitinga
za starejši mladinski in pionirski kategoriji.
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)
krogla (6 kg)
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
krogla (4 kg)

STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
krogla (4 kg)
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
krogla (3 kg)

89.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v kategoriji starejših mladincev v treh (3) disciplinah.
Pionirji / pionirke (U16) in (U14) smejo nastopiti v dveh (2) disciplinah.
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90.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
09.50
10.00
11.15
12.30
13.45
15.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Kladivo (smi+pi)
Kladivo (sme+pe)
Disk (smi+pi)
Disk (sme+pe)
Proglasitev

Kopje (sme+pe)
Kopje (smi+pi)
Krogla (smi+pi) - miting
Krogla (sme+pe) - miting

91.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (1 zlata, 1 srebrna in 1 bronasta).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU
92.
Kraj in prireditelj:

Velenje, AK Velenje

93.
Datum tekmovanja: sobota, 14. marec 2015 ob 12.00 uri.
94.
Kategorije, urnik štartov in discipline:
PIONIRKE - U12 (2004 in mlajše)

12.00

PIONIRJI - U12 (2004 in mlajši)

12.05

500 m

PIONIRKE - U14 (2002 in 2003)

12.10

1000 m

PIONIRJI - U14 (2002 in 2003)

12.20

1000 m

PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)

12.30

1500 m

PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)

12.40

1500 m

ČLANI (1995 in starejši) - kratki kros

12.50

3000 m

MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
MLAJŠE ČLANICE do 23 let (1993 - 1995)
ČLANICE (1995 in starejše)

13.05
13.05
13.05
13.05

4000 m
4000 m
5000 m
5000 m

MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)

13.30
13.30

4000 m
4000 m

MLAJŠI ČLANI do 23 let (1993 - 1995)
ČLANI (1995 in starejši) - dolgi kros

13.50
13.50

8000 m
8000 m

500 m

Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje, v kategoriji
mlajših članov in mlajših članic pa lahko nastopijo le atleti letnika 1993 - 1995.
Končni urnik tekmovanja bo določil delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem po
zaključenih prijavah.
95.
Tekmovalna proga mora biti načrtovana in pripravljena v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja (250. in 251. člen).
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96.
Tekmovanje na prvenstvu Slovenije v krosu je posamično in ekipno. Tuji državljani
nastopajo samo v posamičnem delu prvenstva.
V posamezni starostni kategoriji lahko vsako atletsko društvo prijavi neomejeno število
atletov.
Za ekipno razvrstitev društev se v moških in ženskih kategorijah upoštevata po dva (2)
najboljša atleta oziroma po dve (2) najboljši atletinji.
Točkovanje za ekipno prvenstvo Slovenije se izvede na podlagi seštevka točk, pri čemer
prvouvrščeni atlet dobi 1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.
Ekipno razvrstitev društev v posamezni kategoriji dobimo tako, da seštejemo točke, ki so
jih dobili člani iste organizacije. Zmagovalna ekipa je tista, ki ima najmanjši seštevek
točk dveh (2) atletov oziroma dveh (2) atletinj.
Uvrščeni atleti istega kluba, ki niso upoštevani za ekipno uvrstitev, jemljejo točke ostalim
uvrščenim atletom oziroma atletinjam.
V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi višja uvrstitev slabšega tekača oziroma
tekačice v ekipi.
97.
Vseekipno prvenstvo: na prvenstvu Slovenije v krosu tekmujejo atletska društva tudi za
naziv vseekipnega prvaka Slovenije v krosu, ločeno za moške in ženske.
Razvrstitev društev dobimo tako, da seštejemo točke, ki so jih društva zbrala v posameznih
kategorijah (ločeno za moške in ženske).
Vsaka prvouvrščena ekipa v kategoriji prejme toliko točk kot je najvišje število
uvrščenih ekip v moških ali ženskih kategorijah, drugouvrščena ekipa prejme eno (1)
točko manj, tretjeuvrščena ekipa prejme dve (2) točki manj, itd.
Zmagovalna ekipa je tista, ki ima največji seštevek točk. V primeru enakega seštevka, se
višje uvrsti tisto društvo, ki ima več višjih ekipnih uvrstitev.
98.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Zmagovalna ekipa v vsaki kategoriji prejme plaketo z napisom EKIPNI PRVAK - KROS
2015.
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Vseekipni prvak, ločeno za moške in ženske kategorije, prejme naziv VSEEKIPNI PRVAK KROS 2015 in pokal AZS v trajno last.
AZS priskrbi:
• 15 zlatih, 15 srebrnih in 15 bronastih medalj;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirke U12;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirke U14;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirke U16;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirji U12;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirji U14;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirji U16;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. mladinke;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. mladinci;
• 1 plaketo za kategorijo - st. mladinke;
• 1 plaketo za kategorijo - st. mladinci;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. članice;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. člani;
• 1 plaketo za kategorijo - članice;
• 1 plaketo za kategorijo - člani / dolgi kros;
• 1 plaketo za kategorijo - člani / kratki kros;
• 2 pokala za vseekipnega prvaka v moški in ženski kategoriji.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MARATONU
99.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona

100.
Datum tekmovanja: nedelja, 25. oktober 2015 ob 10.30 uri.
101.
Zadnji dan prijav:	Prijavo je potrebno poslati v skladu z razpisom organizatorju
tekmovanja na naslov:
TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana
http://www.ljubljanskimaraton.si
102.
Kategorije:
ČLANI (rojeni 1995 in starejši)
ČLANICE (rojene 1995 in starejše)
Atleti, rojeni leta 1996 in mlajši, ne smejo nastopiti v maratonu.
103.
Tekmovalna proga mora biti načrtovana in pripravljena v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja (varovanje, oznake, postaje z vodo in okrepčili, itd). Zaprta mora biti za ves
promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami, trakovi,
sodniško in varnostno službo ter policijo.
Proga mora biti izmerjena od uradnega merilca, ki tudi izda potrdilo o dolžini proge in
skladnosti s Pravili IAAF.
104.
Pravico nastopa imajo atleti, ki so državljani Republike Slovenije in so člani katere koli
športne organizacije, prav tako pa tudi pripadniki slovenske vojske in policije. Le njim
lahko pripadajo naslovi prvakov Slovenije oziroma medalje AZS.
Ker je maraton odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi tuji državljani, vendar se jih
ne upošteva v uradni prvenstveni razvrstitvi domačih atletov.
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105.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v maratonu je potrebno plačati štartnino, ki jo določi
organizator tekmovanja.
106.
Zdravstveni pregledi: Vsem atletom, ki se prijavijo za nastop na prvenstvu Slovenije v
maratonu, se priporoča, da opravijo zdravstveni pregled do 30 dni pred tekmovanjem.
Vsak atlet nastopa v maratonu na lastno odgovornost.
107.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji maratona prejmejo medalje
AZS.
Najboljši domači atlet / atletinja v absolutni kategoriji v maratonu prejmeta pokal AZS.
108.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna TK
AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 1 pokal za najboljšega domačega atleta;
• 1 pokal za najboljšo domačo atletinjo.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POLMARATONU
109.
Kraj in prireditelj:

Radenci, Športno društvo Radenci

110.
Datum tekmovanja: sobota, 16. maj 2015 ob 9.00 uri.
111.
Zadnji dan prijav:	Prijavo je potrebno poslati v skladu z razpisom organizatorju
tekmovanja na naslov:
Športno društvo Radenci, p.p. 69, 9252 Radenci
e-pošta: info@maraton-radenci.si
Informacije: www.maraton-radenci.si
112.
Kategorije:
ČLANI (rojeni 1995 in starejši)
MLADINCI (rojeni 1996 in 1997)
ČLANICE (rojene 1995 in starejše)
MLADINKE (rojene 1996 in 1997)
Atleti, rojeni leta 1998 in mlajši, ne smejo nastopiti v polmaratonu.
113.
Tekmovalna proga mora biti načrtovana in pripravljena v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja (varovanje, oznake, postaje z vodo in okrepčili, itd). Zaprta mora biti za ves
promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami, trakovi,
sodniško in varnostno službo ter policijo.
Proga mora biti izmerjena od uradnega merilca, ki tudi izda potrdilo o dolžini proge in
skladnosti s Pravili IAAF.
114.
Pravico nastopa imajo atleti, ki so državljani Republike Slovenije in so člani katere koli
športne organizacije, prav tako pa tudi pripadniki slovenske vojske, policije in dijaki šol
s področja Slovenije. Le njim lahko pripadajo naslovi prvakov Slovenije oziroma medalje
AZS.
Ker je polmaraton odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi tuji državljani, vendar se jih
ne upošteva v uradni prvenstveni razvrstitvi domačih atletov.
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115.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v polmaratonu je potrebno plačati štartnino, ki jo določi
organizator.
116.
Zdravstveni pregledi: Vsem atletom, ki se prijavijo za nastop na prvenstvu Slovenije v
polmaratonu, se priporoča, da opravijo zdravstveni pregled do 30 dni pred tekmovanjem.
Vsak atlet nastopa v polmaratonu na lastno odgovornost.
117.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji polmaratona prejmejo
medalje AZS.
Najboljši domači atlet in domača atletinja v absolutni kategoriji v polmaratonu prejmeta
pokal AZS.
118.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna TK
AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi:
• 4 zlate, 4 srebrne in 4 bronaste medalje;
• 1 pokal za najboljšega domačega atleta;
• 1 pokal za najboljšo domačo atletinjo.

– 85 –

PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNEM TEKU NA 10 km
119.
Kraj in prireditelj:	Slovenske Konjice, Društvo Konjiška atletska šola-KAŠ Slovenske
Konjice
120.
Datum tekmovanja: nedelja, 27. september 2015 ob 12.00 uri.
121.
Zadnji dan prijav:	3 dni pred tekmovanjem. Prijavo je potrebno poslati na naslova:
ŠD Konjiški maraton, Ulica Toneta Melive 8A
3210 Slovenske Konjice
in
Atletska zveza Slovenije, Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana
122.
Kategorije:
ČLANI (rojeni 1995 in starejši)
STAREJŠI MLADINCI (rojeni 1996 in 1997)
MLAJŠI MLADINCI (rojeni 1998 in 1999)
ČLANICE (rojene 1995 in starejše)
STAREJŠE MLADINKE (rojene 1996 in 1997)
MLAJŠE MLADINKE (rojene 1998 in 1999)
Ob prijavi je potrebno navesti kategorijo.
Atleti, rojeni leta 2000 in mlajši, ne smejo nastopiti v cestnem teku.
123.
Tekmovalna proga mora biti dobro obeležena in speljana večji del po asfaltu. Zaprta mora
biti za ves promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami,
trakovi, sodniško in varnostno službo ter policijo.
Proga mora biti uradno izmerjena in potrjena s strani TK AZS.
124.
Pravico nastopa imajo atleti, ki so državljani Republike Slovenije in so člani katere koli
športne organizacije, prav tako pa tudi pripadniki slovenske vojske, policije in dijaki šol
s področja Slovenije. Le njim lahko pripada naslov prvaka Slovenije oziroma medalje AZS.
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Ker je cestni tek na 10 km odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi tuji državljani, vendar
se jih ne upošteva v uradni prvenstveni razvrstitvi domačih atletov.
125.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v cestnem teku je potrebno plačati štartnino, ki jo določi
organizator tekmovanja.
126.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
127.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna TK
AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi:
• 6 zlatih, 6 srebrnih in 6 bronastih medalj.
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE
128.
Kraj in prireditelj:

Nova Gorica, AK Gorica Nova Gorica

129.
Datum tekmovanja: sobota, 25. julij 2015 ob 16.30 uri,
nedelja, 26. julij 2015 ob 16.30 uri.
130.
Discipline:
ČLANI
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 4x100 m, daljina, palica,
krogla, kopje
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, troskok,
višina, disk, kladivo
ČLANICE
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk,
kladivo
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljina,
palica, krogla, kopje
131.
Na prvenstvu Slovenije za člane in članice lahko nastopijo tudi tuji državljani. Pravico do
prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 135). Za tuje državljane velja
enako določilo glede prijav kot za domače, to je do četrtka do 12.00 ure.
V primeru, da se tuj državljan v tekih, skokih in metih uvrsti v finale, v finalu tudi nastopi.
132.
Način sestavljanja skupin:
a)	v teku na 100 m in 200 m ima pravico nastopa 24 najboljših atletov / atletinj po
TABLICAH 2015 (upošteva se rezultat, dosežen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja);
b)	pravico nastopa v teku na 100 m in 200 m imajo tudi vsi ostali izven 24 najboljših
atletov / atletinj po TABLICAH 2015, vendar imajo samo kvalifikacijski (en) tek.
Ti atleti bodo razvrščeni v kvalitetne skupine in bodo v okviru državnega prvenstva
razvrščeni od 25. mesta dalje;
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c)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 16 atletov,
se izvede polfinale v 2 skupinah. Napredovanje v finale - 3 Q in 2 q;
č)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 24 atletov,
se izvede polfinale v 3 skupinah. Napredovanje v finale - 2 Q in 2 q;
	V primeru točke c) in č) se bodo pri žrebanju uporabile TABLICE 2015 (upošteva se
rezultat, dosežen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja);
d)	če bo v teku na 400 m, 400 m ovire, v štafeti 4x100 m in 4x400 m prijavljenih več kot
8 atletov oziroma več kot 8 štafet, se teki odvijajo po kvalitetnih skupinah;
e)	tek na 800 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 12 atletov;
f) tek na 1500 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 20 atletov.
133.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 25.07.2015
16.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
16.30
100 m ovire (ž) PF
TROSKOK (ž)
16.45
110 m ovire (m) PF
16.55
100 m (ž) PF
17.10
100 m (m) PF
17.25
1500 m (ž)
17.30		
PALICA (m)
17.35
1500 m (m)
17.45
100 m ovire (ž) F
VIŠINA (ž)
17.55
110 m ovire (m) F
DALJINA (m)
18.05
100 m (ž) F		
18.10
100 m (m) F
18.20
400 m (ž)		
18.35
400 m (m)
18.50
5000 m (ž)
19.15
5000 m (m)		
19.40
4x100 m (m)
19.50
4x100 m (ž)
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KLADIVO (ž)

KOPJE (m)
KROGLA (m)
DISK (ž)

2. DAN - 26.07.2015
16.30		
DALJINA (ž)
16.40
400 m ovire (ž)
16.50
400 m ovire (m)
17.05
200 m (ž) PF
17.20
200 m (m) PF
17.35
800 m (ž)
PALICA (ž)
17.45
800 m (m)		
17.55		
VIŠINA (m)
18.00
3000 m (ž)
TROSKOK (m)
18.15
3000 m zapreke (m)		
18.30
3000 m zapreke (ž)
18.55
200 m (ž) F
19.00
200 m (m) F		
19.10
3000 m (m)
19.25
4x400 m (ž)
19.35
4x400 m (m)

KLADIVO (m)

KOPJE (ž)
KROGLA (ž)
DISK (m)

134.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

175 cm, po 5 cm do 205 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
150 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
360 cm, po 20 cm do 440 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
240 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
135.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m

10.80
22.50
52.00
2:00.00
4:02.00

4x100 m
4x400 m
Daljina
Troskok
Višina
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brez norme
brez norme
7.30
15.20
2.10

3000 m
5000 m
110 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.

9:50.00
15:50.00
16.30
55.00
10:30.00

Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

5.00
15.50
50.00
60.00
65.00

ŽENSKE
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
100 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.

11.90
24.20
58.00
2:15.00
4:45.00
brez norme
brez norme
15.00
1:01.00
brez norme

4x100 m
4x400 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
6.00
13.00
1.80
3.80
14.00
45.00
53.00
53.00

136.
Priznanja: Proglasitve se izvedejo samo za državno prvenstvo slovenskih atletov.
Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE ČLANE in MLAJŠE ČLANICE
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE
137.
Kraj in prireditelj:

Maribor, AK Poljane Maribor

138.
Datum tekmovanja: sobota, 27. junij 2015 ob 14.45 uri,
nedelja, 28. junij 2015 ob 15.00 uri.
139.
Kategorije in discipline:
MLAJŠI ČLANI (1993-1995)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 4x100 m, daljina, palica, krogla, kopje
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, troskok, višina,
disk, kladivo
MLAJŠE ČLANICE (1993-1995)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk,
kladivo
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljina, palica,
krogla, kopje
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.00 m, med ovirami
9.14 m, 10 ovir), 4x100 m, hoja 5000 m, daljina, palica, krogla (6 kg), kopje (800 g)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.914 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
3000 m zapreke, 4x400 m, troskok, višina, disk (1.75 kg), kladivo (6 kg)
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami
8.50 m, 10 ovir), 4x100 m, hoja 5000 m, troskok, višina, disk (1 kg), kladivo (4 kg)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
3000 m zapreke, 4x400 m, daljina, palica, krogla (4 kg), kopje (600 g)
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V kategoriji mlajših članov in mlajših članic lahko nastopijo le atleti letnika 1993 do 1995.
V kategoriji starejših mladincev in starejših mladink lahko nastopijo tudi mlajši mladinci /
mladinke in pionirji / pionirke (U16).
140.
Način sestavljanja skupin:
a)	v teku na 100 m in 200 m ima pravico nastopa 24 najboljših atletov / atletinj po
TABLICAH 2015 (upošteva se rezultat, dosežen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja);
b)	pravico nastopa v teku na 100 m in 200 m imajo tudi vsi ostali izven 24 najboljših
atletov / atletinj po TABLICAH 2015, vendar imajo samo kvalifikacijski (en) tek.
Ti atleti bodo razvrščeni v kvalitetne skupine in bodo v okviru državnega prvenstva
razvrščeni od 25. mesta dalje;
c)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 16 atletov,
se izvede polfinale v 2 skupinah. Napredovanje v finale - 3 Q in 2 q;
č)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 24 atletov,
se izvede polfinale v 3 skupinah. Napredovanje v finale - 2 Q in 2 q;
	V primeru točke c) in č) se bodo pri žrebanju uporabile TABLICE 2015 (upošteva se
rezultat, dosežen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja);
d)	če bo v teku na 400 m, 400 m ovire, v štafeti 4x100 m in 4x400 m prijavljenih več kot
8 atletov oziroma več kot 8 štafet, se teki odvijajo po kvalitetnih skupinah;
e)	tek na 800 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 12 atletov;
f) tek na 1500 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 20 atletov.
Prijavljeni tekmovalci bodo lahko razporejeni v kvalitetne skupine.
141.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 27.06.2015
14.45 Hoja 5000 m (m+ž/U20)
15.30 OTVORITEV TEKMOVANJA
15.40 100 m ovire (ž/U20, U23) PF
TROSKOK (ž/U20, U23)
15.40		
PALICA (m/U20, U23)
15.55 110 m ovire (m/U20) PF
16.10 110 m ovire (m/U23) F
16.20 100 m (ž/U20) PF
16.40 100 m (ž/U23) PF
16.50 100 m (m/U20) PF
17.10 100 m (m/U23) PF
VIŠINA (ž/U20, U23)
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KLADIVO (ž/U20, U23)

17.20
17.30
17.45
17.50
18.00
18.10
18.15
18.20
18.25
18.35
18.55
19.20
19.35
19.55
20.20

1500 m (ž/U20, U23)
1500 m (m/U20, U23) 		
100 m ovire (ž/U20) F		
100 m ovire (ž/U23) F
110 m ovire (m/U20) F
DALJINA (m/U20, U23)
100 m (ž/U20) F
100 m (ž/U23) F
100 m (m/U20) F
100 m (m/U23) F
400 m (ž/U20, U23)
400 m (m/U20, U23)		
4x100 m (ž/U20, U23)
4x100 m (m/U20, U23)
5000 m (ž/u20, u23)
5000 m (m/U20, U23)

KOPJE (m/U20, U23)
KROGLA (m/U20, U23)

DISK (ž/U20, U23)

2. DAN - 28.06.2015
15.00
15.15
15.25
15.45
15.55
16.20
16.30
16.45
17.00
17.15
17.30
17.35
17.40
17.45
17.50
18.10
18.35
18.45

400 m ovire (ž/U20, U23)
DALJINA (ž/U20, U23)
400 m ovire (m/U20, U23)
PALICA (ž/U20, U23)
200 m (ž/U20) PF
200 m (ž/U23) PF
200 m (m/U20) PF
200 m (m/U23) PF		
800 m (ž/U20, U23)
800 m (m/U20, U23)
VIŠINA (m/U20, U23)
3000 m (ž/U20, U23)
TROSKOK (m/U20, U23)
3000 m (m/U20, U23)
200 m (ž/U20) F
200 m (ž/U23) F
200 m (m/U20) F
200 m (m/U23) F
3000 m zapreke (ž/U20, U23)		
3000 m zapreke (m/U20, U23)
4x400 m (ž/U20, U23)
4x400 m (m/U20, U23)

KLADIVO (m/U20, U23)

KOPJE (ž/U20, U23)
KROGLA (ž/U20, U23)

DISK (m/U20, U23)

Disciplina hoje v starostni kategoriji starejših mladincev / mladink se izvaja po Pravilih za
atletska tekmovanja.
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142.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

165 cm, po 5 cm do 185 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
145 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
320 cm, po 20 cm do 380 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
220 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
143.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj za kategorijo ml. članov / ml. članic;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti) za kategorijo ml. članov / ml. članic;
• 5 4 zlatih, 54 srebrnih in 54 bronastih medalj za kategorijo st. mladincev / mladink;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti) za kategorijo st. mladincev / mladink.
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE
144.
Kraj in prireditelj:

Ptuj, AK Ptuj

145.
Datum tekmovanja: sobota, 20. junij 2015 ob 15.30 uri,
nedelja, 21. junij 2015 ob 16.00 uri.
146.
Discipline:
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 0.914 m, med ovirami 9.14 m,
10 ovir), 2000 m zapreke, 4x100 m, hoja 5000 m, daljina, palica, krogla (5 kg),
kopje (700 g)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.84 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
4x300 m, troskok, višina, disk (1.5 kg), kladivo (5 kg)
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.762 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir),
2000 m zapreke, 4x100 m, hoja 5000 m, troskok, višina, disk (1 kg), kladivo (3 kg)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
4x300 m, daljina, palica, krogla (3 kg), kopje (500 g)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).
147.
Način sestavljanja skupin:
• K
 valifikacije se izvedejo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire.
Kvalifikacijske skupine se izžrebajo na način, da so enakovredne na podlagi
prijavljenih rezultatov. Napredovanje v finale je po doseženih časih.
• V
 ostalih tekih, ki se tečejo v ločenih stezah in v tekih na srednje proge, se tekmovanje
odvija po kvalitetnih skupinah, upošteva pa se absolutni vrstni red.
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148.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire se uvrsti
v finale A šest (6) atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti
šest (6) atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. B finale se izvede samo v primeru dvanajst
(12) ali več uvrščenih atletov. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na 6. mesto (oziroma na 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.

149.

OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 20.06.2015
15.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
15.30		
PALICA (m)
15.30		
TROSKOK (ž)
15.45
100 m ovire (ž) KV		
16.00
110 m ovire (m) KV
16.20
100 m (ž) KV
16.45
100 m (m) KV		
17.10
1500 m (ž)
DALJINA (m)
17.20
1500 m (m)
VIŠINA (ž)
17.35
100 m ovire (ž) F
17.45
110 m ovire (m) F		
17.55
100 m (ž) F
18.05
100 m (m) F
18.15
400 m (ž)
18.35
400 m (m)		
18.55
2000 m zapreke (ž)
19.05
2000 m zapreke (m)
19.20
4x100 m (ž)
19.30
4x100 m (m)
19.45
hoja 5000 m (m+ž)
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KLADIVO (ž)

KOPJE (m)

KROGLA (m)

DISK (ž)

2. DAN - 21.06.2015
16.00		
PALICA (ž)
16.00		
DALJINA (ž)
16.30
400 m ovire (ž)
16.45
400 m ovire (m)
17.00
200 m (ž) KV		
17.25
200 m (m) KV
VIŠINA (m)
17.45		
TROSKOK (m)
17.50
800 m (ž)		
18.00
800 m (m)
18.15
200 m (ž) F
18.20
200 m (m) F		
18.30
3000 m (ž)		
18.50
3000 m (m)
19.05
4x300 m (ž)
19.15
4x300 m (m)

KLADIVO (m)

KOPJE (ž)
KROGLA (ž)
DISK (m)

Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
150.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (ml. mladinci)
višina (ml. mladinke)
palica (ml. mladinci)
palica (ml. mladinke)

150 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
260 cm, po 20 cm do 300 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
210 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
151.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni disciplini prejmejo medalje
AZS.
AZS priskrbi:
• 52 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
152.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

153.
Datum tekmovanja: sobota, 12. september 2015 ob 16.00 uri,
nedelja, 13. september 2015 ob 15.45 uri.
154.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
1. dan:	300 m, 1000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir),
4x100 m, hoja 3000 m, troskok, višina, krogla (4 kg), kopje (600 g)
2. dan:	100 m, 3000 m, 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir),
4x300 m, daljina, palica, disk (1 kg), kladivo (4 kg)
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
1. dan:	300 m, 1000 m, 80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m, 8 ovir),
4x100 m, hoja 3000 m, daljina, palica, disk (1 kg), kladivo (3 kg)
2. dan:	100 m, 2000 m, 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir),
4x300 m, troskok, višina, krogla (3 kg), kopje (400 g)
155.
Omejitve: če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti
štiri (4) poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve
(2) skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
156.
Način sestavljanja skupin:
• V
 tekih na 100 m, 80 m ovire in 100 m ovire se izvedejo kvalifikacije. Kvalifikacijske
skupine se izžrebajo na način, da so enakovredne na podlagi prijavljenih rezultatov.
Napredovanje v finale je po doseženih časih.
• V
 ostalih tekih, ki se tečejo v ločenih stezah in v tekih na srednje proge se tekmovanje
odvija po kvalitetnih skupinah, upošteva pa se absolutni vrstni red.
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157.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 100 m, 80 m ovire in 100 m ovire se uvrsti v finale
osem (8) atletov iz kvalifikacijskih tekov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
8. mesto, se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
158.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 12.09.2015
15.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
16.00
hoja 3000 m (m+ž)
TROSKOK (m)
16.00		
PALICA (ž)
16.35
80 m ovire (ž) KV
DALJINA (ž)
16.50
100 m ovire (m) KV
17.05
300 m (ž)
VIŠINA (m)
17.35
300 m (m)
17.50
80 m ovire (ž) F
18.20
100 m ovire (m) F		
18.35
1000 m (ž)		
18.45
1000 m (m)
19.00
4x100 m (ž)
19.15
4x100 m (m)

KLADIVO (ž)

KOPJE (m)
DISK (ž)
KROGLA (m)

2. DAN - 13.09.2015
15.45			
16.30
300 m ovire (ž)
TROSKOK (ž)
16.45
300 m ovire (m)
PALICA (m)
17.00
100 m (ž) KV
VIŠINA (ž)
17.35
100 m (m) KV
17.50		
DALJINA (m)
18.10
2000 m (ž)		
18.20
3000 m (m)		
18.40
100 m (ž) F
18.45
100 m (m) F
19.00
4x300 m (ž)
19.10
4x300 m (m)
Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
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KLADIVO (m)
KOPJE (ž)

DISK (m)
KROGLA (ž)

159.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
140 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
125 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm;
palica (pionirke)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Začetna višina za skok s palico je za 20 cm nižja od najslabšega prijavljenega rezultata
tekmovalcev.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
160.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 46 zlatih, 46 srebrnih in 46 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14) in (U12)
161.
Kraj in prireditelj:

Ravne na Koroškem, KAK Ravne

162.
Datum tekmovanja: sobota, 18. april 2015 ob 12.30 uri,
nedelja, 19. april 2015 ob 13.30 uri.
163.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003)
1. dan:	200 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir), 4x100 m,
hoja 2000 m, višina, krogla (3 kg)
2. dan:	60 m, 1000 m, 200 m ovire (do 1. ovire 20 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 5 ovir),
4x200 m, daljina (cona), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm)

PIONIRKE - U14 (2002 in 2003)
1. dan:	200 m, 1000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 cm, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
4x100 m, daljina (cona), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm)

2. dan:	60 m, 4x200 m, 200 m ovire (do 1. ovire 20 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 5 ovir),
hoja 2000 m, višina, krogla (2 kg)
PIONIRJI - U12 (2004 do 2006)
1. dan:	60 m, 4x200 m, hoja 1000 m, višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm,
dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)

2. dan:	200 m, 600 m, daljina (cona), krogla (2 kg)
PIONIRKE - U12 (2004 do 2006)
1. dan:	60 m, 4x200 m, hoja 1000 m, daljina (cona), krogla (2 kg)
2. dan:	200 m, 600 m, višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm)

164.
Omejitve: če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti
štiri (4) poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve
(2) skupini - slabšo in boljšo skupino.
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V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo ša nadaljnje tri (3) poskuse.
165.
Način sestavljanja skupin:
• v tekih na 60 m in 60 m ovire se izvedejo kvalifikacije. Kvalifikacijske skupine se
izžrebajo na način, da so enakovredne na podlagi prijavljenih rezultatov.
Napredovanje v finale je po doseženih časih.
• v ostalih tekih, ki se tečejo v ločenih stezah in v tekih na srednje proge se tekmovanje
odvija po kvalitetnih skupinah, upošteva pa se absolutni vrstni red.
166.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov iz
kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale.
B finale se izvede samo v primeru dvanajst (12) ali več uvrščenih atletov.
Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto, se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
167.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 18.04.2015
12.20
12.30
12.40
12.50
13.15
13.30
13.45
14.15
14.45
15.10
15.40
15.50

OTVORITEV TEKMOVANJA
Hoja 1000 m (U12-ž)
Hoja 1000 m (U12-m)
VIŠINA (U14-m)
Hoja 2000 m (U14-m)
DALJINA (U12-ž)
60 m ovire (U14-ž) KV
60 m ovire (U14-m) KV		
60 m (U12-m) KV		
60 m (U12-ž) KV
200 m (U14-ž)
DALJINA (U14-ž)
200 m (U14-m)
VIŠINA (U12-m)
60 m (U12-m) F
60 m (U12-ž) F
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VORTEX (U12-m)
KROGLA (U12-ž)

KROGLA (U14-m)
VORTEX (U14-ž)

16.10
16.15
16.30
16.45
17.00
17.10
17.20

60 m ovire (U14-ž) F
60 m ovire (U14-m) F		
1000 m (U14-ž)		
4x200 m (U12-ž)		
4x200 m (U12-m)
4x100 m (U14-ž)
4x100 m (U14-m)

2. DAN - 19.04.2015
13.30
Hoja 2000 m (U14-ž)
DALJINA (U14-m)
13.30		
VIŠINA (U14-ž)
13.55
200 m ovire (U14-ž)
14.10
200 m ovire (U14-m)
14.25
60 m (U14-ž) KV
14.55
60 m (U14-m) KV
15.10		
DALJINA (U12-m)
15.10		
VIŠINA (U12-ž)
15.25
1000 m (U14-m)
15.35
600 m (U12-ž)		
15.45
600 m (U12-m)
16.00
60 m (U14-ž) F
16.10
60 m (U14-m) F
16.25
200 m (U12-ž)
16.50
200 m (U12-m)
17.20
4x200 m (U14-ž)
17.30
4x200 m (U14-m)

VORTEX (U14-m)
KROGLA (U14-ž)

VORTEX (U12-ž)
KROGLA (U12-m)

168.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (U14-m)
120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (U12-m)
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (U14-ž)
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (U12-ž)
90 cm, po 5 cm do 120 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
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169.
Končne določbe: v metu vortexa se za sojenje uporablja določilo, ki velja za šolska
tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
170.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 3 6 zlatih, 36 srebrnih in 36 bronastih medalj za kategorijo U14;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti) za kategorijo U14;
• 24 zlatih, 24 srebrnih in 24 bronastih medalj za kategorijo U12;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti) za kategorijo U12.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DOLGIH TEKIH
171.
Kraj in prireditelj:

Šentjur, AK Šentjur

172.
Datum tekmovanja: sobota, 11. april 2015 ob 14.00 uri.
173.
Kategorije, discipline in urnik štartov:
PIONIRKE - U14 (2002 in 2003)
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003)
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997)
MLAJŠE ČLANICE (1993 do 1995)
ČLANICE (1995 in starejše)
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997)
MLAJŠI ČLANI (1993 do 1995)
ČLANI (1995 in starejši)

2.000 m
3.000 m
3.000 m
5.000 m
5.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m

14.00
14.15
14.35
14.55
15.20
15.45
15.45
15.45
15.45
16.30
16.30
16.30

Odprto prvenstvo Slovenije v dolgih tekih je samo v kategoriji članov in članic.
Ob prijavi je potrebno navesti kategorijo in disciplino. V vseh kategorijah lahko
nastopijo tudi tisti, ki niso registrirani za atletska društva (rekreativci in rekreativke). Za
vse neregistrirane atlete velja prijavni rok. V eni skupini je okvirno največ 20 atletov.
V primeru večjega števila prijavljenih slabših atletov (veterani, rekreativci), bodo le ti nastopili
v svoji skupini.
174.
Urnik: dokončen urnik državnega prvenstva bo določil delegat AZS v sodelovanju z
organizatorjem na osnovi prijav.
175.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH
176.
Kraj in prireditelj:

Ravne na Koroškem, KAK Ravne

177.
Datum tekmovanja: sobota, 16. maj 2015 ob 10.00 uri,
nedelja, 17. maj 2015 ob 10.00 uri.
178.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1995 in starejši) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla, višina, 400 m
2. dan: 110 m ovire, disk, palica, kopje, 1500 m
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla (6 kg), višina, 400 m
2. dan:	110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.00 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), disk (1.75 kg),
palica, kopje (800 g), 1500 m
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla (5 kg), višina, 400 m
2. dan:	110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 0.914 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), disk (1.5 kg),
palica, kopje (700 g), 1500 m
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001) - osmeroboj
1. dan: 60 m, daljina, krogla (4 kg), 300 m
2. dan:	100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir), višina, kopje (600 g),
1000 m
ČLANICE (1995 in starejše) - sedmeroboj
1. dan: 100 m ovire, višina, krogla, 200 m
2. dan: daljina, kopje, 800 m
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997) - sedmeroboj
1. dan: 100 m ovire, višina, krogla, 200 m
2. dan: daljina, kopje, 800 m
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MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999) - sedmeroboj
1. dan:	100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.762 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir), višina, krogla (3 kg),
200 m
2. dan: daljina, kopje (500 g), 800 m
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001) - sedmeroboj
1. dan:	80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m, 8 ovir), višina, krogla (3 kg),
100 m
2. dan: daljina, kopje (400 g), 800 m
Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih se izvede le v članski in starejši mladinski
kategoriji.
V okviru prvenstva Slovenije v mnogoboju se izvede tudi miting za mladinske in članske
kategorije, vendar ne sme ogroziti urnika v disciplinah mnogoboja.
179.
U R N I K:
1. DAN - 16.05.2015
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

2. DAN - 17.05.2015
10.00

Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem na podlagi števila
prijavljenih atletov.
OPOMBA:
Organizator tekmovanja mora zagotoviti dve (2) tekmovališči za skok v višino.
180.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah IAAF in AZS za mnogoboje za vse starostne
kategorije.
181.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 8 zlatih, 8 srebrnih in 8 bronastih medalj
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)
182.
Kraj in prireditelj:

Domžale, AD AS Domžale

183.
Datum tekmovanja: sobota, 30. maj 2015 ob 10.00 uri.
184.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003) - četveroboj
	60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm), 600 m
PIONIRKE - U14 (2002 in 2003) - četveroboj
	60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm),
daljina (cona odriva), 600 m
185.
U R N I K:
1. DAN - 30.05.2015
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organiazatorjem na podlagi števila
prijavljenih atletov.
186.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje in tablicah AZS za
mnogoboje.
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju za pionirje / pionirke (U14) je posamično in ekipno.
Društvo ali šola lahko prijavi dva (2) ali tri (3) atlete v posamezni kategoriji. Za vrstni
red ekip v posamezni kategoriji se upošteva seštevek točk dveh (2) najbolje uvrščenih
atletov iz posameznega društva ali šole.
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Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno društvo ali šolo. V takem
primeru je potrebno do zaključka prijavnega roka posredovati poimenski seznam ekip
po e-pošti na AZS.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
187.
Končne določbe: v metu vortexa se za sojenje uporablja določilo, ki velja za šolska
tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
188.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plakete.
Vseekipni zmagovalec prejme pokal.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
• 1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)
189.
Kraj in prireditelj:

Maribor, AK Poljane Maribor

190.
Datum tekmovanja: nedelja, 31. maj 2015 ob 10.00 uri.
191.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U12 (2004 do 2006) - četveroboj
	60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm), 300 m
PIONIRKE - U12 (2004 do 2006) - četveroboj
	60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm),
daljina (cona odriva), 300 m
192.
U R N I K:
1. DAN - 31.05.2015
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem na podlagi števila
prijavljenih atletov.
193.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje in tablicah AZS za
mnogoboje.
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju za pionirje / pionirke (U12) je posamično in ekipno.
Društvo ali šola lahko prijavi dva (2) ali tri (3) atlete v posamezni kategoriji. Za vrstni
red ekip v posamezni kategoriji se upošteva seštevek točk dveh (2) najbolje uvrščenih
atletov iz posameznega društva ali šole.
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Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno društvo ali šolo. V takem
primeru je potrebno do zaključka prijavnega roka posredovati poimenski seznam ekip
po e-pošti na AZS.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
194.
Končne določbe: v metu vortexa se za sojenje uporablja določilo, ki velja za šolska
tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
195.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plakete.
Vseekipni zmagovalec prejme pokal.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
• 1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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POKALNA
PRVENSTVA
SLOVENIJE

KVALIFIKACIJE ATLETSKEGA POKALA SLOVENIJE
ZA ČLANE in ČLANICE
196.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD Kronos Ljubljana

197.
Datum tekmovanja: sobota, 23. maj 2015 ob 15.00 uri,
nedelja, 24. maj 2015 ob 15.00 uri.
198.
Program disciplin:
ČLANI
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 3000 m zapreke, 4x100 m,
daljina, palica, krogla, kopje
2. dan: 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 4x400 m, troskok, višina, disk, kladivo
ČLANICE
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk,
kladivo
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljina, palica,
krogla, kopje
199.
Kvalifikacije APS za člane in članice so obvezne za vse atlete in atletinje, ki nameravajo
nastopiti v finalu APS.
Starostna kategorija pionirjev in pionirk nima pravice nastopa na kvalifikacijah APS za
člane in članice.
Mlajši mladinci in mlajše mladinke, ki bodo v terminu kvalifikacij APS nastopili na
reprezentančnem tekmovanju v Bressanonu, se bodo uvrstili v finale APS za člane in članice
na osnovi doseženega rezultata na reprezentančnem srečanju.
V kvalifikacijah za APS morajo društva upoštevati prijavni rok. Dodatne prijave oziroma
spremembe je možno opraviti do 90 minut pred začetkom tekmovanja, vendar s plačilom
dvojne štartnine.
V kvalifikacijah za APS se nenastopi v posameznih disciplinah ne kaznujejo.
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200.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.2., Omejitve!
201.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 23.05.2015
14.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
15.00		
PALICA (m)
15.15
100 m ovire (ž)
TROSKOK (ž)
15.35
110 m ovire (m)
15.50
100 m (ž)		
16.15
100 m (m)
VIŠINA (ž)
16.45
1500 m (ž)		
17.00
1500 m (m)
DALJINA (m)
17.25
400 m (ž)
17.45
400 m (m)		
18.10
3000 m zapreke (m)
18.25
5000 m (m+ž)
19.00
4x100 m (m)
19.10
4x100 m (ž)

KLADIVO (ž)
KOPJE (m)
KROGLA (m)
DISK (ž)

2. DAN - 24.05.2015
15.00
400 m ovire (ž)
PALICA (ž)
15.00		
DALJINA (ž)
15.15
400 m ovire (m)
VIŠINA (m)
15.30
800 m (ž)		
15.45
800 m (m)		
16.00
200 m (ž)
16.25
200 m (m)
TROSKOK (m)
16.50
3000 m (ž)		
17.10
3000 m (m)
17.25
3000 m zapreke (ž)
17.45
4x400 m (ž)
17.55
4x400 m (m)
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KLADIVO (m)
KOPJE (ž)
KROGLA (ž)
DISK (m)

202.
Razporejanje atletov v skupine: za kvalifikacije se z žrebom sestavijo kvalitetno enakovredne skupine v tekih na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire.
V primeru nastopa povprečnih in slabših atletov v navedenih disciplinah, se žreba svoje
skupine.
203.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v kvalilifikacijah imajo atleti v daljinskih skokih
in v metih šest (6) poskusov in se po treh (3) poskusih ne menja vrstni red nastopov atletov.
To določilo velja v primeru več kot osem (8) nastopajočih atletov.
204.
Začetne višine pri skokih: določijo se glede na kvaliteto prijavljenih atletov (približno 15 20 cm nižje kot je najslabši rezultat v disciplini) oziroma po dogovoru z glavnim sodnikom.
Dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

po 5 cm do 205 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
po 20 cm do 440 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
po 20 cm do 240 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
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ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE
205.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

206.
Datum tekmovanja: sobota, 13. junij 2015 ob 16.30 uri,
nedelja, 14. junij 2015 ob 16.00 uri.
207.
Program disciplin:
ČLANI
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 3000 m zapreke, 4x100 m,
daljina, palica, krogla, kopje
2. dan: 200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 4x400 m, troskok, višina, disk, kladivo
ČLANICE
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk,
kladivo
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljina, palica,
krogla, kopje
208.
Izdelava liste finalistov APS: Po sklepu TK AZS bodo atleti uvrščeni v listo finalistov APS
na podlagi najboljših dosežkov, ki so bili doseženi na tekmovanjih:
• Kvalifikacije APS za člane in članice
• Reprezentančno srečanje mlajših mladincev in mladink v Bressanonu
V finalu APS lahko nastopijo v svoji tekmovalni disciplini tudi kvalitetni atleti, ki so na študiju v
ZDA, vendar ob predhodni prijavi atletovega matičnega društva.

TK AZS bo izdelala seznam finalistov najkasneje osem (8) dni pred finalom APS.
V finalu APS bo imelo v tekih od 100 m do 400 m in v tekih na ovirah pravico nastopa po
16 najboljših atletov in 16 štafet 4x100 m in 4x400 m. V vseh ostalih disciplinah se v finale
APS uvrsti po 12 najboljših atletov.
TK AZS bo določila rezervne finaliste, ki nadomestijo odjavljene atlete po vrstnem redu
določenih rezerv.
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Če več atletov v kvalifikacijah doseže enak rezultat, s katerim bi se uvrstili na 12. mesto,
dobijo vsi pravico nastopa v finalu APS.
Če več atletov v kvalifikacijah doseže enak rezultat, s katerim bi se uvrstili na 16. mesto,
izgubijo pravico nastopa v finalu APS.
Hitrost vetra se pri sestavi liste finalistov ne upošteva.
209.
Nastop v finalu APS: ko atletsko društvo prejme listo finalistov APS za člane in članice,
mora takoj oziroma najkasneje do srede, 10. junija 2015 do 10.00 ure poslati AZS samo
odjavo svojih atletov in atletinj.
Če atletska društva ne bodo pravočasno poslala odjavo za atlete, ki so se uvrstili v listo
finalistov APS v več disciplinah kot je dovoljeno, bo TK AZS tem finalistom APS črtala
discipline z najslabšo uvrstitvijo oziroma bo črtala discipline po svoji strokovni presoji.
V primeru, da AZS ne prejme odjave finalistov, pomeni, da bodo v finalu APS nastopili vsi
finalisti iz določenega atletskega društva.
210.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.2., Omejitve!
211.
Zamenjava odsotnih atletov ni možna.
212.
Žrebanje v finalu APS: za vse teke v ločenih stezah določi delegat AZS na podlagi liste
finalistov APS dve kvalitetno različni A in B skupini atletov.
Najprej štarta B skupina (to so atleti iz liste finalistov, razvrščeni od 9. do 16. mesta), nato pa
boljša A skupina (atleti iz liste finalistov, razvrščeni od 1. do 8. mesta).
Žrebanje se opravi po 166. členu Pravil za atletska tekmovanja.
V teku na 800 m in daljših progah nastopajo vsi atleti v eni skupini. Žrebanje stez in pozicij
se prav tako opravi z žrebom.
Vrstni red nastopov atletov v tehničnih disciplinah se določi z žrebom.
213.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v finalu APS imajo v daljinskih skokih in v metih
vsi atleti tri (3) poskuse, najboljših osem (8) atletov pa še tri (3) dodatne poskuse.
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214.
Začetne višine pri skokih: določijo se glede na listo finalistov (približno 15 - 20 cm nižje
kot je najslabši rezultat v disciplini) oziroma po dogovoru z glavnim sodnikom in delegatom
AZS. Dvigovanje letvice:
višina (m)
po 5 cm do 205 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ž)
po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (m)
po 20 cm do 340 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (ž)
po 20 cm do 240 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
215.
U R N I K:
1. DAN - 13.06.2015
16.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
16.30		
TROSKOK (ž)
17.00
100 m (ž)
PALICA (m)
17.10
100 m (m)
17.25
100 m ovire (ž)
17.40
110 m ovire (m)		
17.55
1500 m (ž)
VIŠINA (ž)
18.05
1500 m (m)
DALJINA (m)
18.15
400 m (ž)		
18.25
400 m (m)
18.35
3000 m zapreke (m)
18.50
5000 m (ž)		
19.15
5000 m (m)
19.35
4x100 m (m)
19.45
4x100 m (ž)

– 120 –

KLADIVO (ž)

KOPJE (m)
KROGLA (m)
DISK (ž)

2. DAN - 14.06.2015
16.00			
16.30		
TROSKOK (m)
17.00		
PALICA (ž)
17.10
400 m ovire (ž)
17.25
400 m ovire (m)
17.35
800 m (ž)		
17.45
800 m (m)
VIŠINA (m)
17.55
200 m (ž)
DALJINA (ž)
18.05
200 m (m)		
18.15
3000 m (ž)
18.35
3000 m zapreke (ž)
18.55
3000 m (m)		
19.10
4x400 m (ž)
19.20
4x400 m (m)
19.35
Proglasitev zmagovalnih ekip

KLADIVO (m)

KOPJE (ž)
KROGLA (ž)
DISK (m)

216.
Točkovanje za vrstni red ekip: atlet, ki v kateri koli disciplini osvoji 1. mesto, prejme za
ekipno uvrstitev 12 točk, za 2. mesto dobi 11 točk, za 3. mesto dobi 10 točk in tako naprej.
Štafete se točkujejo dvojno.
Točkovanje v disciplinah tekov, kjer se tekmuje v dveh skupinah, se opravi po naslednjem
pravilu:
• če imata dva ali več atletov enak čas, tekmujejo pa v isti skupini, se za točkovanje
upošteva vrstni red (z odčitanjem 1/1000 sekunde);
• če ima več atletov enake čase, tekmovali pa so v različnih skupinah, si delijo mesta in
točke (se ne upošteva 1/1000 sekunde).
Zmagovalec Atletskega pokala Slovenije v kategoriji članov in v kategoriji članic postane
tista ekipa, ki zbere največ točk. V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi ekip
večje število prvih mest, nato drugih, tretjih, itd.
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217.
Priznanja: Prvo trije uvrščeni atleti in prvo tri uvrščene štafete v posamezni disciplini
prejmejo medalje AZS.
Pokale prejmejo ekipe, uvrščene od 1.– 3. mesta, plakete pa prejmejo ekipe, uvrščene od
4.- 6. mesta.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti);
• 6 pokalov (3 za člane in 3 za članice za mesta od 1.- 3.);
• 6 plaket (3 za člane in 3 za članice za mesta od 4.- 6.).
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ATLETSKI POKAL SLOVENIJE
ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE
218.
Kraj in prireditelj:

Domžale, AK Domžale

219.
Datum tekmovanja: nedelja, 10. maj 2015 ob 11.00 uri.
220.
Kategorije in discipline:
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m,
višina 0.914 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), 400 ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.84 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
2000 m zapreke, 4x100 m, 4x300 m, hoja 5000 m, daljina, troskok, višina, palica,
krogla (5 kg), disk (1.5 kg), kladivo (5 kg), kopje (700 g)
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.762 m,
med ovirami 8.50 m, 10 ovir), 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
2000 m zapreke, 4x100 m, 4x300 m, hoja 5000 m, daljina, troskok, višina, palica,
krogla (3 kg), disk (1 kg), kladivo (3 kg), kopje (500 g)
Na APS za mlajše mladince / mladinke lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).
221.
Omejitve nastopa: Mlajši mladinci / mladinke lahko nastopijo v treh (3) disciplinah.
Pionirji / pionirke (U16) lahko nastopijo na tekmovanju v dveh (2) disciplinah.
Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe, točka 1.2. Omejitve, ki
podrobneje opredeljuje daljše teke.
Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
222.
Način sestavljanja skupin:
• T
 ekmovanje se odvija po kvalitetnih skupinah, žreba pa se atlete v skupini v skladu s
pravili. Velja absolutni vrstni red.
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223.
OKVIRNI URNIK:
11.00		
PALICA (ž)
12.15		
DALJINA (ž)
12.35
Hoja 5000 m (m+ž)
13.15		
PALICA (m)
13.30
OTVORITEV TEKMOVANJA
13.40
100 m ovire (ž)
13.55
110 m ovire (m)		
14.10
100 m (ž)
DALJINA (m)
14.30
100 m (m)		
14.50
400 m (ž)
VIŠINA (ž)
15.15
400 m (m)
15.35
800 m (ž)		
15.50
800 m (m)		
16.10
400 m ovire (ž)
16.25
400 m ovire (m)
TROSKOK (ž)
16.40
200 m (ž)
16.55
200 m (m)
VIŠINA (m)
17.10
1500 m (ž)
17.25
1500 m (m)
17.40
2000 m zapreke (ž)
17.55
2000 m zapreke (m)
18.15
4x100 m (ž)
TROSKOK (m)
18.30
4x100 m (m)
18.45
3000 m (ž)
19.00
3000 m (m)
19.20
4x300 m (ž)
19.30
4x300 m (m)
19.50
Proglasitev zmagovalnih ekip

KLADIVO (m)
KLADIVO (ž)

KOPJE (m)
KROGLA (ž)
KOPJE (ž)
KROGLA (m)

DISK (m)

DISK (ž)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja na podlagi števila prijavljenih atletov.
Če bo prijavljeno večje število atletov v disciplini hoje, bodo nastopili ločeno.
Disciplina hoje v starostni kategoriji mlajših mladincev / mladink se izvaja po Pravilih za
atletska tekmovanja.
224.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo vsi atleti
štiri (4) poskuse, če bo prijavljenih več kot 12 atletov.
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V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti šest (6)
poskusov.
225.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
145 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ž)
135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (m)
240 cm, po 20 cm do 300 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (ž)
210 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
226.
Točkovanje za ekipni vrstni red: atlet, ki v kateri koli disciplini osvoji 1. mesto, prejme za
ekipno uvrstitev 12 točk, za 2. mesto dobi 11 točk, za 3. mesto dobi 10 točk in tako naprej.
Štafete se točkujejo dvojno.
Ekipno razvrstitev atletskih društev dobimo tako, da seštejemo točke iz posameznih
disciplin, ki so jih dobili člani istega društva.
Zmagovalec Atletskega pokala Slovenije v kategoriji mlajših mladincev in v kategoriji
mlajših mladink postane tista ekipa, ki zbere največ točk. V primeru enakega števila točk
odloča o razvrstitvi ekip večje število prvih mest, nato drugih, tretjih, itd.
227.
Priznanja: Prvo trije uvrščeni atleti in prvo tri uvrščene štafete v posamezni disciplini
prejmejo medalje AZS.
Pokale prejmejo ekipe, uvrščene od 1.- 3. mesta, plakete pa prejmejo ekipe, uvrščene od
4.- 6. mesta.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• 3 pokale za kategorijo ml. mladincev za mesta od 1.- 3.;
• 3 pokale za kategorijo ml. mladink za mesta od 1.- 3.;
• 3 plakete za kategorijo ml. mladincev za mesta od 4.- 6.;
• 3 plakete za kategorijo ml. mladink za mesta od 4.- 6.;
• rezervne medalje (1 zlata, 1 srebrna in 1 bronasta).
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ATLETSKI POKAL SLOVENIJE V MNOGOBOJIH
228.
Kraj in prireditelj:

Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec

229.
Datum tekmovanja: sobota, 3. oktober 2015 ob 10.00 uri,
nedelja, 4. oktober 2015 ob 10.00 uri.
230.
Prijave: APS v mnogobojih je hkrati odprto prvenstveno tekmovanje za tuje državljane.
231.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1995 in starejši) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla, višina, 400 m
2. dan: 110 m ovire, disk, palica, kopje, 1500 m
STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla (6 kg), višina, 400 m
2. dan:	110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.00 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), disk (1.75 kg),
palica, kopje (800 g), 1500 m
MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla (5 kg), višina, 400 m
2. dan:	110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 0.914 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), disk (1.5 kg),
palica, kopje (700 g), 1500 m
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001) - osmeroboj
1. dan: 60 m, daljina, krogla (4 kg), 300 m
2. dan:	100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir), višina, kopje (600 g),
1000 m
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003) - četveroboj
1. dan:	60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm), 600 m
PIONIRJI - U12 (2004 do 2006) - četveroboj
2. dan:	60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm), 300 m
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ČLANICE (1995 in starejše) - sedmeroboj
1. dan: 100 m ovire, višina, krogla, 200 m
2. dan: daljina, kopje, 800 m
STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997) - sedmeroboj
1. dan: 100 m ovire, višina, krogla, 200 m
2. dan: daljina, kopje, 800 m
MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999) - sedmeroboj
1. dan:	100 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir), višina,
krogla (3 kg), 200 m
2. dan: daljina, kopje (500 g), 800 m
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001) - sedmeroboj
1. dan:	80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m, 8 ovir), višina, krogla (3 kg),
100 m
2. dan: daljina, kopje (400 g), 800 m
PIONIRKE - U14 (2002 in 2003) - četveroboj
1. dan:	60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa
155 mm), daljina (cona odriva), 600 m
PIONIRKE - U12 (2004 do 2006) - četveroboj
2. dan:	60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa
155 mm), daljina (cona odriva), 300 m
232.
U R N I K:
1. DAN - 03.10.2015
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

2. DAN - 04.10.2015
10.00

Pričetek prve discipline

Predlagani urnik se prilagodi številu prijavljenih atletov, vendar je potrebno spoštovati
pravila za mnogoboje.
OPOMBA:
Organizator tekmovanja mora zagotoviti dve (2) tekmovališči za skok v višino.
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233.
Točkovanje: rezultati vseh kategorij se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje in tablicah
AZS za mnogoboje.
234.
Točkovanje za ekipni vrstni red: atlet, ki v kateri koli kategoriji osvoji 1. mesto, prejme za
ekipno uvrstitev 12 točk, za 2. mesto dobi 11 točk, za 3. mesto dobi 10 točk in tako naprej.
To določilo velja v primeru do 12 nastopajočih atletov.
Če v kategoriji nastopi 13 ali več atletov je točkovanje sledeče: število nastopajočih atletov
minus ena (1) točka (n-1), število nastopajočih atletov minus dve (2) točki (n-2), itd.
Tuje državljane se ne upošteva v točkovanju za ekipni vrstni red društev.
Vseekipni mnogobojski prvak postane atletsko društvo, ki doseže največje število točk,
ločeno za moške in ženske kategorije.
235.
Končne določbe: v metu vortexa se za sojenje uporablja določilo, ki velja za šolska
tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
236.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Najbolje uvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme plaketo.
Vseekipni zmagovalec, ločeno za moške in ženske kategorije, prejme pokal.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• 1 2 plaket;
• 2 pokala.

– 128 –

EKIPNA
PRVENSTVA
SLOVENIJE

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA ČLANE in ČLANICE
237.
Kraj in prireditelj:

Novo mesto, AK Krka Novo mesto

238.
Datum tekmovanja: sobota, 12. september 2015 ob 13.15 uri,
nedelja, 13. september 2015 ob 14.00 uri.
239.
Prijave: na ekipnem prvenstvu Slovenije za člane in članice lahko nastopa za vsako društvo
v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno število štafet.
Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.
Izjemoma je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.
240.
Discipline:
ČLANI (1995 in starejši)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 4x100 m, daljina, palica,
krogla, kopje
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 2000 m zapreke, 4x400 m, troskok,
višina, disk, kladivo
ČLANICE (1995 in starejše)
1. dan:
100 m, 400 m, 1500 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk,
		
kladivo
2. dan:
200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 4x400 m, daljina, palica, krogla,
		
kopje
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241.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 12.09.2015
13.15			
14.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
14.30
100 m ovire (ž)
DALJINA (m)
14.30		
PALICA (m)
14.45
110 m ovire (m)
15.00
100 m (ž)
15.10
100 m (m)
15.25
1500 m (ž)
15.40
1500 m (m)
VIŠINA (ž)
15.50		
TROSKOK (ž)
16.00
400 m (ž)		
16.20
400 m (m)		
16.45
5000 m (m)
17.10
4x100 m (ž)
17.20
4x100 m (m)

KLADIVO (ž)
KOPJE (m)

DISK (ž)
KROGLA (m)

2. DAN - 13.09.2015
14.00			
14.30		
TROSKOK (m)
15.00
400 m ovire (ž)
PALICA (ž)
15.15
400 m ovire (m)		
15.25
800 m (ž)
15.40
800 m (m)
15.55
200 m (m)
VIŠINA (m)
16.15
200 m (ž)
DALJINA (ž)
16.35
2000 m zapreke (m)		
16.45
3000 m (ž)		
17.00
3000 m (m)
17.15
4x400 m (ž)
17.30
4x400 m (m)
18.00
Proglasitev zmagovalnih ekip

KLADIVO (m)
KOPJE (ž)

DISK (m)
KROGLA (ž)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi
števila prijavljenih atletov.
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242.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 30, točko
4.1.6.1., alinea (č).
243.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti
štiri (4) poskuse.
244.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

po 5 cm do 205 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
po 20 cm do 340 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
po 20 cm do 240 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
245.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske
tablice«) iz leta 2014.
Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje
uvrščene štafete vsakega društva.
V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti
prijavljenega društva.
V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstitvi društev upošteva
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
246.
Priznanja: zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS, drugo in
tretje uvrščeni ekipi pa prejmeta plaketi.
AZS priskrbi:
• 2 pokala za ekipnega zmagovalca;
• 4 plakete za 2. in 3. mesto (ločeno za moško in žensko kategorijo).
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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA MLADINCE in MLADINKE
247.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD MASS Ljubljana

248.
Datum tekmovanja: sobota, 5. september 2015 ob 12.00 uri.
249.
Prijave: društvo lahko nastopi na tekmovanju z atleti v vseh disciplinah ali pa le v
posamezni disciplini po svojem izboru.
Za društvo lahko nastopi v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno
število štafet.
Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.
Najpozneje je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.
250.
Discipline:
MLADINCI (1996 in mlajši)
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina
1.00 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.914 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
2000 m zapreke, 4x100 m, 4x400 m, hoja 5000 m, daljina, troskok, višina, palica,
krogla (6 kg), disk (1.75 kg), kladivo (6 kg), kopje (800 g)
MLADINKE (1996 in mlajše)
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m,
med ovirami 8.50 m, 10 ovir), 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
2000 m zapreke, 4x100 m, 4x400 m, hoja 5000 m, daljina, troskok, višina, palica,
krogla (4 kg), disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
251.
Omejitve nastopa: mladinci / mladinke lahko nastopijo v treh (3) disciplinah, pionirji /
pionirke (U16) pa lahko nastopijo v dveh (2) disciplinah.
Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe, točka 1.3. Omejitve, ki
podrobneje opredeljuje daljše teke.
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252.
OKVIRNI U R N I K:
12.00
Hoja 5000 m (m+ž)
PALICA (m)
12.45		
DALJINA (ž)
13.00
OTVORITEV TEKMOVANJA
13.15
110 m ovire (m)		
13.30
100 m ovire (ž)		
13.45
100 m (m)
VIŠINA (ž)
14.00
100 m (ž)		
14.15
800 m (m)
14.25
800 m (ž)
DALJINA (m)
14.45
400 m ovire (m)
PALICA (ž)
15.00
400 m ovire (ž)		
15.15
1500 m (m)		
15.25
1500 m (ž)
15.40
200 m (m)
VIŠINA (m)
15.55
200 m (ž)
TROSKOK (ž)
16.10
3000 m (m)
16.25
3000 m (ž)
16.40
400 m (m)
16.55
400 m (ž)
TROSKOK (m)
17.10
2000 m zapreke (m)
17.20
2000 m zapreke (ž)		
17.40
4 x 100 m (ž)
17.50
4 x 100 m (m)
18.05
4 x 400 m (ž)
18.15
4 x 400 m (m)
18.45
Proglasitev ekipnih zmagovalcev

KLADIVO (m)
KLADIVO (ž)
KROGLA (m)
KOPJE (m)

KOPJE (ž)

KROGLA (ž)
DISK (m)

DISK (ž)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi
števila prijavljenih atletov.
Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
253.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 30, točko
4.1.6.1., alinea (č).
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254.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti
štiri (4) poskuse.
255.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

po 5 cm do 190 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
po 20 cm do 380 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
po 20 cm do 220 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
256.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske
tablice«) iz leta 2014.
Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje
uvrščene štafete vsakega društva.
V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti
prijavljenega društva.
V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstitvi klubov upošteva
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
257.
Priznanja: Zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS.
Ekipe, uvrščene od 2. - 6. mesta prejmejo plakete.
AZS priskrbi:
• 2 pokala za ekipnega zmagovalca;
• 10 plaket za 2.- 6. mesto (ločeno za moško in žensko kategorijo).
258.
Končne določbe: zmagovalec Ekipnega mladinskega državnega prvenstva bo lahko v letu
2016 nastopil na Evropskem mladinskem klubskem pokalu.
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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
259.
Kraj in prireditelj:

Koper, AK Koper

260.
Datum tekmovanja: sobota, 25. april 2015 ob 11.00 uri.
261.
Prijave: društvo lahko nastopi na tekmovanju z atleti v vseh disciplinah ali pa le v
posamezni disciplini po svojem izboru.
Za društvo lahko nastopi v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno
število štafet.
Nastopijo lahko tudi učenci in učenke šol, ki jih prijavijo osnovne šole na prijavnem obrazcu,
ki se nahaja na spletni strani AZS. Prijava se pošlje AZS.
Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.
Najpozneje je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.
262.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)
	100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m,
10 ovir), 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir), 4x100 m, 4x300 m,
hoja 3000 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (4 kg), disk (1 kg), kladivo (4 kg),
kopje (600 g)
PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)
100 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m,
8 ovir), 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir), 4x100 m, 4x300 m,
hoja 3000 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (3 kg), disk (1 kg), kladivo (3 kg),
kopje (400 g)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U14).
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263.
Omejitve nastopa: Pionirji / pionirke (U16) in (U14) lahko nastopijo v dveh (2) disciplinah.
Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe, točka 1.3. Omejitve, ki
podrobneje opredeljuje daljše teke.
264.
OKVIRNI URNIK:
11.00			
12.15		
DALJINA (m)
12.50
hoja 3000 m (m+ž)
13.30
OTVORITEV TEKMOVANJA
13.40
80 m ovire (ž) KV		
13.55
100 m ovire (m) KV		
14.10
100 m (ž) KV
DALJINA (ž)
14.30
100 m (m) KV
PALICA (m)
14.55
1000 m (ž)
VIŠINA (ž)
15.10
1000 m (m)		
15.25
80 m ovire (ž) F
15.40
100 m ovire (m) F
15.55
100 m (ž) F
TROSKOK (m)
16.05
100 m (m) F
16.15
300 m (ž)		
16.35
300 m (m)
VIŠINA (m)
16.55
300 m ovire (ž)
PALICA (ž)
17.10
300 m ovire (m)		
17.30
4x100 m (ž)
TROSKOK (ž)
17.45
4x100 m (m)		
18.00
2000 m (ž)
18.15
3000 m (m)
18.40
4x300 m (ž)
18.55
4x300 m (m)
19.15
Proglasitev zmagovalnih ekip

KLADIVO (m)
KLADIVO (ž)
KOPJE (m)
KROGLA (ž)
KOPJE (ž)

KROGLA (m)
DISK (m)

DISK (ž)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi
števila prijavljenih atletov.
Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja. Če bo prijavljeno večje število
atletov v disciplini hoje, bodo nastopili ločeno.
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265.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 30, točko
4.1.6.1., alinea (č).
266.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti
štiri (4) poskuse.
267.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
140 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ž)
125 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (m)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm;
palica (ž)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Začetna višina za skok s palico je za 20 cm nižja od najslabšega prijavljenega rezultata
atletov.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
268.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske
tablice«) iz leta 2014.
Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje
uvrščene štafete vsakega društva.
V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti
prijavljenega društva.
V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstitvi klubov upošteva
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
269.
Priznanja: Zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS.
Ekipe, uvrščene od 2. - 6. mesta prejmejo plakete.
AZS priskrbi:
• 2 pokala za ekipnega zmagovalca;
• 10 plaket za 2.- 6. mesto (ločeno za moško in žensko kategorijo).
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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14) in (U12)
270.
Kraj in prireditelj:

Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec

271.
Datum tekmovanja: sobota, 20. september 2015 ob 13.30 uri.
nedelja, 21. september 2015 ob 14.30 uri.
272.
Prijave: društvo lahko nastopi na tekmovanju z atleti v vseh disciplinah ali pa le v
posamezni disciplini po svojem izboru.
Za društvo lahko nastopi v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno
število štafet.
Nastopijo lahko tudi učenci in učenke šol, ki jih prijavijo osnovne šole na prijavnem obrazcu,
ki se nahaja na spletni strani AZS. Prijava se pošlje AZS.
Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.
Najpozneje je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.
273.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2002 in 2003)
1. dan:	200 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir), 4x100 m,
hoja 2000 m, višina, krogla (3 kg)
2. dan:	60 m, 1000 m, 200 m ovire (do 1. ovire 20 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 5 ovir),
4x200 m, daljina (cona), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm)

PIONIRKE - U14 (2002 in 2003)
1. dan:	200 m, 1000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 cm, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
4x100 m, daljina (cona), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm)

2. dan:	60 m, 4x200 m, 200 m ovire (do 1. ovire 20 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 5 ovir),
hoja 2000 m, višina, krogla (2 kg)
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PIONIRJI - U12 (2004 do 2006)
1. dan:	60 m, 4x200 m, hoja 1000 m, višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm,
dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)

2. dan:	200 m, 600 m, daljina (cona), krogla (2 kg)
PIONIRKE - U12 (2004 do 2006)
1. dan:	60 m, 4x200 m, hoja 1000 m, daljina (cona), krogla (2 kg)
2. dan:	200 m, 600 m, višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm)

274.
Omejitve nastopa: Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe,
točka 1.3. Omejitve, ki podrobneje opredeljuje daljše teke.
275.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 20.09.2015
13.20
13.30
13.40
13.50
14.15
14.30
14.45
15.15
15.45
16.10
16.40
16.50
17.05
17.15
17.30
17.45
18.00
18.10
18.20

OTVORITEV TEKMOVANJA
Hoja 1000 m (U12-ž)
Hoja 1000 m (U12-m)
VIŠINA (U14-m)
Hoja 2000 m (U14-m)
DALJINA (U12-ž)
60 m ovire (U14-ž) KV
60 m ovire (U14-m) KV
60 m (U12-m) KV
60 m (U12-ž) KV
200 m (U14-ž)
DALJINA (U14-ž)
200 m (U14-m)
VIŠINA (U12-m)
60 m (U12-m) F
60 m (U12-ž) F
60 m ovire (U14-ž) F
60 m ovire (U14-m) F
1000 m (U14-ž)
4x200 m (U12-ž)
4x200 m (U12-m)
4x100 m (U14-ž)
4x100 m (U14-m)
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VORTEX (U12-m)
KROGLA (U12-ž)

KROGLA (U14-m)
VORTEX (U14-ž)

2. DAN - 21.09.2015
14.30
Hoja 2000 m (U14-ž)
DALJINA (U14-m)
14.30		
VIŠINA (U14-ž)
14.55
200 m ovire (U14-ž)
15.10
200 m ovire (U14-m)
15.25
60 m (U14-ž) KV
15.55
60 m (U14-m) KV
VIŠINA (U12-ž)
16.10		
DALJINA (U12-m)
16.25
1000 m (U14-m)
16.35
600 m (U12-ž)		
16.45
600 m (U12-m)
17.00
60 m (U14-ž) F
17.10
60 m (U14-m) F
17.25
200 m (U12-ž)
17.50
200 m (U12-m)
18.20
4x200 m (U14-ž)
18.40
4x200 m (U14-m)

VORTEX (U14-m)
KROGLA (U14-ž)

VORTEX (U12-ž)
KROGLA (U12-m)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi
števila prijavljenih atletov.
276.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 30, točko
4.1.6.1., alinea (č).
277.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti
štiri (4) poskuse.
278.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske
tablice«) iz leta 2014.
Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje
uvrščene štafete vsakega društva.
V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti
prijavljenega društva.
V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstitvi klubov upošteva
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
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279.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (U14-m)
120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (U12-m)
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (U14-ž)
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (U12-ž)
90 cm, po 5 cm do 120 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
280.
Končne določbe: v metu vortexa se za sojenje uporablja določilo, ki velja za šolska
tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
281.
Priznanja: Zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS.
Ekipe, uvrščene od 2. - 6. mesta prejmejo plakete.
AZS priskrbi:
• 2 pokala za ekipnega zmagovalca v kategoriji U14;
• 10 plaket za 2.- 6. mesto (ločeno za moško in žensko kategorijo);
• 2 pokala za ekipnega zmagovalca v kategoriji U12;
• 10 plaket za 2.- 6. mesto (ločeno za moško in žensko kategorijo).
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49. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC
282.
Kraj in prireditelj:

Ravne na Koroškem, KAK Ravne

283.
Datum tekmovanja: sobota, 10. oktober 2015 ob 11.00 uri.
284.
Zadnji dan prijav:	torek, 6. oktober 2015 (poštni žig) na naslov:
KAK Ravne, Na gradu 6,
2390 Ravne na Koroškem
285.
Tekmovalne kategorije in dolžina proge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

mlajši pionirji A - letnik 2003
mlajše pionirke A - letnik 2003
mlajši pionirji B - letnik 2002
mlajše pionirke B - letnik 2002
starejši pionirji A - letnik 2001
starejše pionirke A - letnik 2001
starejši pionirji B - letnik 2000
starejše pionirke B - letnik 2000
mlajše mladinke - letnika 1998 in 1999
mlajši mladinci - letnika 1998 in 1999
starejši mladinci - letnika 1996 in 1997
starejše mladinke - letnika 1996 in 1997
članice - letnik 1995 in starejše
člani - letnik 1995 in starejši

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
2000 m
3000 m
2000 m
3000 m
5000 m

Dolžina proge mora biti potrjena s strani TK AZS. Organizator naj v okviru danih možnosti
trasiranja proge upošteva poglavje Pravil za atletska tekmovanja. Proga naj poteka razen
po ravnini tudi gor in dol.
286.
Pravica nastopa: na krosu imajo pravico nastopa občinske reprezentance s področja
Republike Slovenije. Vsaka občinska športna zveza lahko prijavi za posamezno kategorijo
le po eno tričlansko ekipo, od katerih se za končno razvrstitev točkujeta dva najboljša
tekača ali tekačici.
Prijave posameznikov SE BO UPOŠTEVALO le v primeru, ko občina (športna zveza) ne
bo prijavila občinske reprezentance v nobeni kategoriji.
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Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje.
Že prijavljene atlete je možno nadomestiti zaradi odsotnosti (bolezen, ...) z atleti, ki jih
občinska reprezentanca dodatno pripelje s seboj. Zamenjava je možna najkasneje do
90 minut pred začetkom tekmovanja.
Že prijavljene atlete ni možno prestavljati v druge starostne kategorije.
287.
Prijave in štartnina: poimenske prijave občinskih reprezentanc pošljejo občinske športne
zveze na posebnem formularju. Formular bo organizator tekmovanja poslal občinskim
športnim zvezam najkasneje do 25. septembra 2015.
Dokaz pravočasne prijave je poštni žig (6. oktober 2015). Zakasnelih prijav organizator
tekmovanja ni dolžan upoštevati.
Štartnina znaša 6 EUR za posameznega prijavljenega atleta.
288.
Uvrstitev v občinsko reprezentanco: tekač ali tekačica se uvrsti v občinsko
reprezentanco v prvi vrsti na osnovi stalnega bivališča, v drugi vrsti se upošteva
pripadnost podjetju ali šoli, nato pa se upošteva pripadnost športni organizaciji.
Vrstni red kriterijev se tudi upošteva pri razsoji, če pride do nesporazumov glede prijav
za dve ali celo več občinskih reprezentanc.
289.
Urnik tekmovanja: pripravil ga bo organizacijski odbor ob sodelovanju delegata AZS.
290.
Točkovanje za ekipni vrstni red: v točkovanju za razvrstitev občinskih reprezentanc se
upošteva od treh nastopajočih atletov le dve (2) uvrstitvi boljših tekačev oziroma tekačic iz
posamezne reprezentance.
Vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka točk, pri čemer prvouvrščeni atlet dobi 1 točko,
drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.
Atlet, ki zaradi odstopa sotekmovalcev iz posamezne občinske reprezentance ostane sam,
v ekipni razvrstitvi ne dobi točk.
Zmagovalec je občinska reprezentanca, ki ima najmanjši seštevek točk dveh atletov.
V primeru enakega števila točk dveh ali več reprezentanc, odloča o razvrstitvi uvrstitev
slabšega - drugouvrščenega tekača ali tekačice posamezne reprezentance.
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291.
Točkovanje za vseekipnega zmagovalca: vse občinske reprezentance tekmujejo tudi za
vseekipnega zmagovalca - ne glede na to ali imajo ekipe v vseh kategorijah. Vrstni red se
določi na podlagi seštevka točk ekip v posameznih kategorijah.
Vse občine in mestne občine tekmujejo v enotni skupini.
Prvouvrščena občinska reprezentanca v posamezni kategoriji prejme toliko točk kot je
uvrščenih občinskih ekip v posamezni kategoriji, drugouvrščena ekipa prejme eno (1) točko
manj, tretjeuvrščena prejme dve (2) točki manj, itd.
Vseekipni zmagovalec je občinska reprezentanca, ki ima največji seštevek točk.
V primeru enakega seštevka točk odloča o razvrstitvi večje število ekipnih 1. mest, nato
2. mest, itd.
292.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Atleti, uvrščeni od 4. - 6. mesta, prejmejo spominske diplome organizatorja.
Prvouvrščena ekipa v vsaki kategoriji prejme pokal.
Ekipe, razvrščene od 2. - 3. mesta v posamezni kategoriji, prejmejo plaketo.
Prvo tri uvrščene ekipe v seštevku točk iz vseh 14 kategorij prejmejo pokale.
AZS priskrbi:
• 14 zlatih, 14 srebrnih in 14 bronastih medalj;
• 14 pokalov (za 1. mesto v posamezni kategoriji);
• 28 plaket (za 2. in 3. mesto v posamezni kategoriji);
• 3 pokale (za 1., 2. in 3. mesto v vseekipni uvrstitvi).
Organizator priskrbi:
• 42 diplom.
293.
Končne določbe: tekmovanje se bo izvedlo po Pravilih za atletska tekmovanja, za razlago
razpisa pa je pristojna TK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
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ATLETIKA
BREZ
MEJA

ATLETIKA BREZ MEJA
Atletika brez meja v okviru AZS so srečanja do vključno 10 let starosti. V letu 2015 lahko
sodelujejo letniki rojstva 2005 in mlajši.
Splošna pravila:
1.	Za ekipo nastopa šest (6) tekmovalcev. Ekipa je mešanih spolov in starosti. Vsaka
ekipa ima lahko največ tri (3) deklice. Ekipo morajo sestavljati različni letniki rojstva.
Najmanj eden / ena (1) mora biti letnik 2007, najmanj dva / dve (2) letnik 2006, ostali /
ostale so letnik 2005.
2. Društvo lahko sestavi več ekip.
3. Discipline so določene s poligonom in z dodatnimi disciplinami.
4. Poligon in dodatne discipline opravijo vsi člani ekipe.
5. Izvedba tekov je na 2., 4. in 6. progi, ali na drugi primerni ravni površini.
6.	Orodja niso posebej določena, vendar morajo biti primerna za otroke. Način metanja je
podoben disku, kopju ali krogli.
I. POLIGON (na prostem)
1. Sonožni štart. Povelje (na mesta, pozor, pok).
2. Sonožni preskok prostora (1 m).
3.	Hoja pod oviro in čez oviro. Razmak med ovirami je 0.7 m, višina visoke ovire je 91cm,
višina nizke ovire je cca 30 - 40 cm. Skupno je 6 ovir.
4.	Nadaljevanje hoje pod in čez oviro. Po 4. oviri je razdalja 1.5 m. V nadaljevanju je razmak ponovno 0.7 m. Višina visoke ovire je 91 cm, višina nizke ovire je 30 - 40 cm.
5.	Tek čez kroge (sredina kroga je razmaknjena 1.0 - 1.4 m. Krogi so lahko narisani ali se
uporabijo odpadni kolesarski plašči.
6.	Sonožni poskoki čez “gumi twist”. Višina elastike je cca 30 cm. Skoki so naprej v sredino
in čez, potem še nazaj in zopet naprej. Elastiko napnemo na dve razmaknjeni oviri.
7.	Zadetek odprte skrinje, koša, zaboja, … (odprtina je vsaj 1m²). Šteje en zadetek. Čas
teče. Žoge so lahko (rokometna, nogometna ali košarkaška - različne žoge). Razdalja
do “koša-zaboja” je 6 m ali manj. Met se izvaja z obema rokama nad glavo ali z obema
rokama med nogami (“jajček”). Po zadetku teče do zastavice.
8. Ko zadnji udeleženec ekipe dvigne zastavico (9), je ekipa dosegla CILJ.
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Legenda:

= prilagojena razdalja glede na postavitev celotnega poligona. 60m. Predlog (5-7 m).
= prilagojena razdalja glede na velikost “koša”, žog in možnost zadetka (2-5 m).

II. DODATNE DISCIPLINE:
1. Tek 150 m. Nastopa cela ekipa skupaj. Čas zadnjega se prišteje k času poligona.
Skupina 1x6 (cela ekipa skupaj) ali 2x3. Skupina sta najmanj dva.

ali

Skupino lahko “poveže” vrv, elastika, lahko se držijo za roke in skupno pretečejo cilj.

2.	Met vorteksa. Velja samo met z roko nad ramo - višje od glave - kopjaško.
	Na prostem: Število metov vorteksa čez nogometno igrišče (ali travnato površino). Od
tam, kjer je vorteks pristal in obstal, se izvaja naslednji met. Tekmovalec stopi z eno
nogo na mesto, kjer je ležal vorteks in opravi naslednji met. Spremljamo skupni čas
izvedbe metov in število metov. Čas merjenja se ustavi, ko se orodje pri zadnjem metu
dotakne tal za “ciljem” - zadnjo določeno linijo. Število metov posameznika pomnožimo
s časom, ki ga je potreboval za določeno razdaljo. Zmnožke šestih (6) tekmovalcev
seštejemo, delimo s šest (6) in rezultat prištejemo ekipi.
Osnovna tehnika meta žogice, vorteksa
Priprava, prijem, postavitev v
začetni položaj.

Z zadnjo nogo stopi malo
nazaj in potisk roke tudi nazaj
(omogoča pospeševanja na
daljši poti ).

Komolec nad ramo in zapestje
nad ušesom in višino glave.
Nasprotna roka spremlja
zamah čim bližje telesu.

Izmet v najvišji točki.

Roka
zaradi
vztrajnosti
nadaljuje svojo pot.

Zaradi vztrajnosti telesa
prestop na drugo nogo.
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3. Met krogov. Način meta kot met diska.
	Na prostem: Število metov kroga čez nogometno igrišče (ali travnato površino). Od
tam, kjer je krog pristal in obstal, se izvaja naslednji met. Tekmovalec z eno nogo stopi
na mesto, kjer je ležal krog in opravi naslednji met. Spremljamo skupni čas izvedbe metov in število metov. Čas merjenja se ustavi, ko se orodje pri zadnjem metu dotakne tal
za “ciljem” - zadnjo določeno linijo. Število metov posameznika pomnožimo s časom,
ki ga je potreboval za določeno razdaljo. Zmnožke šestih (6) tekmovalcev seštejemo,
delimo s šest (6) in rezultat prištejemo ekipi. Uporabimo lahko plašče otroških koles, ki
jih za zaščito pred poškodbo na prijemu povijemo.
Osnovna tehnika meta diska (kroga)
Navijanje “a” z začetkom
kroga najmanj v višini ramen.
Čim večja oddaljenost od osi
vrtenja.

Začetek odvijanja na prednjih
delih stopal (vadba na pesku,
travi - kjer malo drsi). Široko z
rokami (velika vrtilna količina)
in naprej z boki “b”

Skrajšanje ročice leve roke
(hitrejše vrtenje - večja kotna
hitrost) in dviganje z nogami.

Leva roka zaključi ob telesu,
desna pa potuje daleč naokoli
(velika obodna hitrost) in
navzgor (v ravnini izmeta).

4.	Skok s palico s skrinje višine 20-40 cm z doskokom v mivko. Razdalja skrinje od roba
mivke je 10cm. Palica se zatakne v malo poglobljeno mivko 60 cm od skrinje. Za palico
lahko uporabite skrajšano letvico za skok v višino, dolžine 2,5-3 m. Površina na prijemu
naj bo nepoškodovana ali pa povita z zaščitnim trakom (kot palice pri hokeju).

Desna odrivna noga - leva zgornja roka!
Prepeljevanje na levi strani palice.

Leva odrivna noga - desna zgornja roka!
Prepeljevanje na desni strani palice.
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Točkovanje:
a = 0.8 m od skrinje - linija palice v mivki (konec korita)
b = 1 - 1.5 m
c = nad 1.5 m
d = nad 3.0 m
Točkovanje
Čez a = 1 točka
Čez b = 3 točke
Čez c = 5 točk
Čez d = 10 točk

Vsak ima 4 poskuse. Točke so sekunde, ki jih odštevamo od skupnega časa.
5. Štafeta:
6 x 50 m. Prostor za predajo je 16 m. Tekmovalci čakajo v predajnem prostoru.
	Lahko so tudi druge oblike štafete:
• 6 x 50m s skirojem
• 6 x 50m s kolebnico
• 3 x 50 ali 100 m, kjer po dva prenašata žogo (si jo med tem lahko tudi podajata)
• Druge oblike
Vse dodatne naloge v poligonu ali spremembe (za poligon ali štafete) mora organizator zaključnega srečanja objaviti najmanj štiri (4) mesece pred datumom izvedbe finalne
prireditve (da se lahko udeleženci ustrezno pripravijo).
III. PROTOKOL
1. Otvoritev tekme - predstavitev ekip
2. Objava razvrstitev ekip med tekmovanjem
3. Zaključna slovesnost
IV. PRIZNANJA
Vsi, ki nastopijo v vseh disciplinah (razen v štafeti).
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TEKMOVANJA
ZDRUŽENJA
ZA
GORSKE
TEKE

PRVENSTVA SLOVENIJE V GORSKIH TEKIH
Združenje za gorske teke organizira naslednja prvenstvena tekmovanja:
1.
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za mladince in člane (gor)
Železniki, 7. junij 2015 (Tek na Ratitovec)
2.
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih (gor/dol)
Vogel, 23. avgust 2015 (Tek na Vogel)
3.
Prvenstvo Slovenije v gorskem maratonu (14. gorski maraton štirih občin)
Podbrdo, 20. junij 2015
4.
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za štafete
Socka, 12. april 2015
5.
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za otroške kategorije
Kamniška Bistrica, 26. julij 2015
6.
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za osnovne in srednje šole
Smlednik, 26. september 2015
7.
Prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za veterane (gor)
Godešič, 17. maj 2015 (Tek na Osolnik)
8.
Pokalno prvenstvo Slovenije v gorskih tekih
Godešič, 17. maj 2015 (Tek na Osolnik) - 1. tekma
Lokavec, 24. maj 2015 (Tek na Čaven) - 2. tekma
Železniki, 7. junij 2015 (Tek na Ratitovec) - 3. tekma
Kamniška Bistrica, 26. julij 2015 (Tek na Grintovec) - 4. tekma
Vogel, 23. avgust 2015 (Tek na Vogel) - 5. tekma
Tacen, 4. oktober 2015 (Tek na Šmarno goro) - 6. tekma
Podrobnosti o posameznih tekmovanjih so objavljene v brošuri »Informator« in na spletni
strani: http://www.gorski-teki.info
– 155 –

TEKMOVANJA
ZDRUŽENJA
ATLETSKIH
VETERANOV

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA VETERANSKE KATEGORIJE
1.
Kraj in prireditelj:	Ljubljana, AD MASS Ljubljana
2.
Datum tekmovanja: sobota, 14. februar 2015.
Tekmovanje poteka zaporedno z DP za člane in članice.
3.
Prijave:	tri (3) dni pred tekmovanjem na naslov:
AD MASS Ljubljana, Milčinskega ulica 2, 1000 Ljubljana
e-pošta: info@admass.si, telefon: 01/438-59-10
		 ter v skrajnem primeru eno (1) uro pred štartom z doplačilom 5 EUR.
4.
Discipline:
VETERANI in VETERANKE
60 m, 60 m ovire, daljina, višina, palica, krogla
5.
Kategorije: po določilih EVAA, nad 35 let po izpolnjeni starosti na dan tekmovanja.
6.
Omejitve: vsak tekmovalec sme nastopiti največ v treh (3) disciplinah.
7.
Prijavnina: 10 EUR za nastop v eni disciplini, 15 EUR za nastop v dveh disciplinah in 20
EUR za nastop v treh disciplinah.
8.
Predviden urnik:
dopoldne:
60 m (ž+m), 60 m ovire (ž+m)
pozno popoldne: daljina (ž+m), višina (ž+m), palica (ž+m), krogla (ž+m)
Natančen urnik bo usklajen s Prvenstvom Slovenije v dvorani za člane in članice.
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9.
Teža krogle:
veterani:	M35 do M45 (7.26kg), M50 in M55 (6kg), M60 in M65 (5kg),
M70 in M75 (4kg), M80+ (3kg)
veteranke: Ž35 do Ž45 (4kg), Ž50 do Ž70 (3kg), Ž75+ (2kg)
10.
Priznanja: prvi trije v vsaki kategoriji in v vsaki disciplini prejmejo medalje AZS.
Če se med prve tri uvrsti tuji tekmovalec, dobi ustrezno medaljo.
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ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V DOLGIH METIH ZA VETERANE
11.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

12.
Datum tekmovanja: sobota, 14. marec 2015.
13.
Prijave:	tri (3) dni pred tekmovanjem po elektronski pošti: adkladivar@siol.net
ali po telefonu 03/491-57-00
ter v skrajnem primeru eno (1) uro pred štartom z doplačilom 5 EUR.
14.
Discipline:
VETERANI in VETERANKE
disk, kladivo, kopje, gira
15.
Kategorije: po določilih EVAA, nad 35 let po izpolnjeni starosti na dan tekmovanja.
16.
Omejitve: vsak tekmovalec sme nastopiti v treh (3) disciplinah.
17.
Prijavnina: 10 EUR za nastop v eni disciplini, 15 EUR za nastop v dveh disciplinah in 20
EUR za nastop v treh disciplinah.
18.
Predviden urnik:
10.30
11.30
12.30
13.30

KOPJE (ž+m)
DISK (ž+m)
KLADIVO (ž+m)
GIRA (ž+m)

19.
Teže orodij: po mednarodnih določilih za posamezne starostne kategorije
20.
Priznanja: prvi trije v vsaki kategoriji in v vsaki disciplini prejmejo medalje AZS.
Če se med prve tri uvrsti tuji tekmovalec, dobi ustrezno medaljo.
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ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE ZA VETERANSKE KATEGORIJE
21.
Kraj in prireditelj:

Maribor, AD Štajerska Maribor

22.
Datum tekmovanja: sobota, 20. junij 2015 ob 16.30 uri,
nedelja, 21. junij 2015 ob 16.30 uri.
23.
Zadnji dan prijav:	4 dni pred tekmovanjem ali izjemoma eno (1) uro pred pričetkom
tekmovanja z doplačilom 10 EUR.
Naslov: AD Štajerska, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor
e-pošta: info@ad-stajerska.si
Kontaktna oseba: Robert Rudelič, 041/449-744
24.
Prijavnina: 10 EUR na dan za eno disciplino, 15 EUR na dan za dve disciplini in 20 EUR
na dan za tri discipline.
25.
Kategorije: po določilih EVAA, nad 35 let starosti na dan tekmovanja.
26.
Discipline:
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, višina, palica, krogla, disk, hoja 3000 m (ž),
hoja 5000 m (m)
2. dan:	200 m, 800 m, 5000 m, 80 m ovire, 100 m ovire, 110 m ovire (m),
300 m ovire, 400 m ovire, daljina, troskok, kladivo, kopje, gira
27.
Omejitve: vsak sme nastopiti vsak dan v največ v treh (3) disciplinah.
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28.
U R N I K:
1. DAN - 20.06.2015
16.30
100 m (ž+m)
PALICA (ž+m)
17.00			
17.15
1500 m (ž+m)		
18.15
400 m (ž+m)
VIŠINA (ž+m)
18.45
HOJA 3000 m (ž)
19.15
HOJA 5000 m (m)

KROGLA (ž)
KROGLA (m)
DISK (ž)
DISK (m)

2. DAN - 21.06.2015
16.30
80/100/110 m OVIRE (ž+m)		
KLADIVO (ž+m)
16.30		
DALJINA (ž+m)
17.00
800 m (ž+m)
17.30
200 m (ž+m)		
KOPJE (ž+m)
18.30
5000 m (ž+m)
TROSKOK (ž+m)
GIRA (ž+m)
19.15
300/400 m OVIRE
29.
Teža orodij:

M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80+

Krogla
7.26
7.26
7.26
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
4.0
3.0

VETERANI

Disk Kladivo Kopje
2.0
7.26
800
2.0
7.26
800
2.0
7.26
800
1.5
6.0
700
1.5
6.0
700
1.0
5.0
600
1.0
5.0
600
1.0
4.0
500
1.0
4.0
500
1.0
3.0
400

Gira
15.88
15.88
15.88
11.34
11.34
9.08
9.08
7.26
7.26
5.45

Krogla
Ž35
4.0
Ž40
4.0
Ž45
4.0
Ž50
3.0
Ž55
3.0
Ž60
3.0
Ž65
3.0
Ž70
3.0
Ž75+ 2.0

30.

VETERANKE

Disk Kladivo Kopje
1.0
4.0
600
1.0
4.0
600
1.0
4.0
600
1.0
3.0
500
1.0
3.0
500
1.0
3.0
400
1.0
3.0
400
1.0
3.0
400
0.75
2.0
400

Priznanja: prvi trije v vsaki kategoriji in v vsaki disciplini prejmejo medalje AZS.
Če se med prve tri uvrsti tuji tekmovalec, dobi ustrezno medaljo.
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Gira
9.08
9.08
9.08
7.26
7.26
5.45
5.45
5.45
4.00

ODPRTO PRVENSTVO SLOVENIJE V
METALSKEM PETEROBOJU ZA VETERANE
31.
Kraj in prireditelj:

Domžale, AK Domžale

32.
Datum tekmovanja: sobota, 6. junij 2015 ob 10.00 uri.
33.
Prijave:	tri (3) dni pred tekmovanjem po elektronski pošti:
e-pošta: info@ak-domzale.si ali
po telefonu: 041/864-450
		 ali izjemoma eno (1) uro pred pričetkom z doplačilom 5 EUR.
34.
Kategorije: po določilih EVAA, nad 35 let po izpolnjeni starosti na dan tekmovanja.
35.
Pravila metalskega peteroboja:
• izvajajo se po trije meti v vsaki disciplini,
• r ezultati se pretvorijo s starostnim faktorjem EVAA in točkujejo po tablicah WMA.
36.
Prijavnina: vsak tekmovalec po 15 EUR.
37.
Teža orodij:

M35
M40
M45
M50
M55
M60
M65
M70
M75
M80+

Krogla
7.26
7.26
7.26
6.0
6.0
5.0
5.0
4.0
4.0
3.0

VETERANI

Disk Kladivo Kopje
2.0
7.26
800
2.0
7.26
800
2.0
7.26
800
1.5
6.0
700
1.5
6.0
700
1.0
5.0
600
1.0
5.0
600
1.0
4.0
500
1.0
4.0
500
1.0
3.0
400

Gira
15.88
15.88
15.88
11.34
11.34
9.08
9.08
7.26
7.26
5.45

Krogla
Ž35
4.0
Ž40
4.0
Ž45
4.0
Ž50
3.0
Ž55
3.0
Ž60
3.0
Ž65
3.0
Ž70
3.0
Ž75+ 2.0
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VETERANKE

Disk Kladivo Kopje
1.0
4.0
600
1.0
4.0
600
1.0
4.0
600
1.0
3.0
500
1.0
3.0
500
1.0
3.0
400
1.0
3.0
400
1.0
3.0
400
0.75
2.0
400

Gira
9.08
9.08
9.08
7.26
7.26
5.45
5.45
5.45
4.00

38.
Okvirni urnik tekmovanja:
10.00
KLADIVO (A)
10.40
KROGLA (A)
11.20
DISK (A)
12.00
KOPJE (A)
12.40
GIRA (A)
13.20		
14.00
Proglasitve

KLADIVO (B)
KROGLA (B)
DISK (B)
KOPJE (B)
GIRA (B)

39.
Priznanja: prvi trije v vsaki kategoriji prejmejo medalje. V primeru, da se med prve tri
uvrsti tuj tekmovalec, dobi ustrezno medaljo.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MARATONU ZA VETERANE
40.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona

41.
Datum tekmovanja: nedelja, 25. oktober 2015 ob 10.30 uri.
42.
Zadnji dan prijav:	Prijavo je potrebno poslati v skladu z razpisom organizatorju
tekmovanja na naslov:
TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana
http://www.ljubljanskimaraton.si
43.
Kategorije:
VETERANI
M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80+
VETERANKE Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž55, Ž60, Ž65, Ž70, Ž75+
Za kategorije v maratonu ne velja pravilo rojstnega dne, temveč zgolj letnica rojstva.
44.
Ostale določbe glej v razpisu o Ljubljanskem maratonu.
45.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 1 8 zlatih, 18 srebrnih in 18 bronastih medalj.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POLMARATONU ZA VETERANE
46.
Kraj in prireditelj:

Radenci, Športno društvo Radenci

47.
Datum tekmovanja: sobota, 16. maj 2015 ob 9.00 uri.
48.
Zadnji dan prijav:	Prijavo je potrebno poslati v skladu z razpisom organizatorju
tekmovanja na naslov:
Športno društvo Radenci, p.p. 69, 9252 Radenci
e-pošta: info@maraton-radenci.si
Informacije: www.maraton-radenci.si
49.
Kategorije:
VETERANI
M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80+
VETERANKE Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž55, Ž60, Ž65, Ž70, Ž75, Ž80+
Za kategorije v polmaratonu ne velja pravilo rojstnega dne, temveč zgolj letnica rojstva.
50.
Ostale določbe glej v razpisu o Maratonu treh src.
51.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNEM TEKU IN HOJI NA 10 KM ZA VETERANE
52.
Kraj in prireditelj:

Tržič, VVZ Tržič in ŠZ Tržič

53.
Datum tekmovanja: sobota, 11. april 2015 ob 17.30 uri.
54.
Zadnji dan prijav:	3 dni pred tekmovanjem. Prijavo je potrebno poslati na naslov:
ŠZ Tržič, Cankarjeva 1, 4290 Tržič
e-pošta: sportna.zveza.trzic@t-2.net
(kont. oseba: Biserka Drinovec, 05/901-03-13)
55.
Kategorije:
VETERANI
M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80+
VETERANKE Ž35, Ž40, Ž45, Ž50, Ž55, Ž60, Ž65, Ž70, Ž75+
Za kategorije v cestnem teku ne velja pravilo rojstnega dne, temveč zgolj letnica rojstva.
56.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni kategoriji prejmejo medalje.
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POKALNA
T E K MO V A N J A
ALPE ADRIA
V HOJI

V letu 2015 se bo za pokalna tekmovanja Alpe Adria v hoji upoštevalo osem (8)
tekmovanj (dve v Sloveniji, dve na Hrvaškem, dve v Avstriji in dve v Italiji).
Koledar pokalnih tekmovanj v hoji je naveden na strani 17.
Razdalje v posameznih starostnih kategorijah
Člani / Članice (1995 in starejši)
Starejši mladinci / Starejše mladinke (1996 in 1997)
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke (1998 in 1999)
Pionirji (U16) (2000 in 2001)
Pionirke (U16) (2000 in 2001)
Pionirji / Pionirke (U14) (2002 in 2003)
Pionirji / Pionirke (U12) (2004 in mlajši)

3000 m, 5000 m, 5 km, 10 km
3000 m, 5000 m, 5 km, 10 km
5000 m, 5 km
5000 m, 5 km
3000 m, 3 km
2000 m, 2 km
1000 m, 1 km

Točkovanje
V članskih kategorijah na posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 30 točk, drugouvrščeni 29
točk, tretjeuvrščeni 28 točk, itd. Poleg tega bodo podeljene še dodatne točke po istem kriteriju (30, 29, 28, itd.) glede na starost.
V mladinskih kategorijah na posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 30 točk, drugouvrščeni
29 točk, tretjeuvrščeni 28 točk, itd. V primeru, da bo uvrščenih več kot 30 tekmovalcev, vsi
prejmejo po eno (1) točko.
Za končni vrstni red tekmovalcev se bodo upoštevali vsi, ki bodo nastopili na najmanj štirih
(4) tekmah. Upoštevajo se uvrstitve z najboljših pet (5) tekem. V primeru, da tekmovalec
nastopi na več tekmah, se mu namesto točk v tekmah z najslabšo uvrstitvijo doda bonus
treh (3) točk.
V primeru, da bo v končni razvrstvi več atletov z enakim številom točk, se bodo za končno
razvrstitev upoštevale najboljše posamezne uvrstitve.
Za točkovanje se upoštevajo le tekmovalci iz Avstrije, Hrvaške, Italije in Slovenije.

Priznanja
Organizator tekmovanja podeli medalje najmanj prvim trem v vsaki starostni kategoriji.
Končna podelitev priznanj v točkovanju pokala bo na zadnjem tekmovanju.
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ŠOLSKA
TEKMOVANJA
Zavod za šport RS Planica mora za posamezna atletska tekmovanja na vseh
stopnjah tekmovanj osnovnih in srednjih šol zagotoviti vsaj minimalno
število sodnikov (1 sodnik na disciplino).
Le ti bodo zagotovili priznavanje atletskih rezultatov tudi
s strani Atletske zveze Slovenije.
Razpisi atletskih tekmovanj za osnovne in srednje šole so objavljeni na naslednjih spletnih
straneh:
http://www.sportmladih.net/informator
ali
http://www.atletska-zveza.si/otroci-in-mladina/navdih/solska-atletika

POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE

za učence in učenke osnovnih šol, letnik 2000 in 2001
ter letnik 2002 do 2004 za šolsko leto 2014/2015
Na posamičnem atletskem tekmovanju osnovnih šol smejo v šolskem letu 2014/2015
nastopati učenci in učenke, ki so rojeni v letu 2000 in 2001 ter učenci in učenke, ki so rojeni
leta 2002 do 2004.
Učenci in učenke, letnik 2002 do 2004, ne smejo nastopati v starejši kategoriji (izjema je
štafeta 4x100 m).
Na občinskem prvenstvu je število nastopajočih v posamezni disciplini v pristojnosti
lokalne skupnosti. Občinska tekmovanja se morajo zaključiti do 5. maja 2015.
Področna tekmovanja: zaključiti se morajo do 29. maja 2015.
Na področno tekmovanje se praviloma uvrsti 24 najboljših v teku na 60 m in 300 m,
20 najboljših na 600 m, 1000 m, v daljini, višini, krogli, vorteksu in 16 najboljših v štafeti
4x100 m.
Izvajalec področnega tekmovanja mora posredovati poročila koordinatorju takoj po
končanem tekmovanju. Prijave na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju
potekata preko spletne aplikacije ŠŠT.
V finale se uvrsti 24 najboljših iz vseh področnih prvenstev Slovenije v teku na 60 m in
300 m, 20 najboljših na 600 m in 1000 m, v daljini, višini, krogli, vorteksu ter 16 najboljših
štafet 4x100 m.
Finale: četrtek, 4. junij 2015 v Kopru.
Izvajalec tekmovanja bo znan do konca marca 2015.
Program:
UČENCI (2000 in 2001)
	60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (4 kg), vortex (teža 125-130 g,
skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)

UČENKE (2000 in 2001)
	60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (3 kg), vortex (teža 125-130 g,
skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)

UČENCI in UČENKE (2002 do 2004)
	60 m, 300 m, 600 m, daljina (cona), višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm,
dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)
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OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor učenec / učenka odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
ŠTEVILO POSKUSOV:
• v skoku v daljino in v suvanju krogle imajo učenci in učenke tri (3) poskuse.
Najboljših osem (8) učencev oziroma učenk ima še dodatne tri (3) poskuse.
• v metu vorteksa imajo učenci in učenke najprej poskusni met in nato tri (3) zaporedne
mete, od katerih se upošteva najdaljši.
Na vseh stopnjah tekmovanj je treba izvesti finale v teku na 60 m. V finale teka na 60 m se
uvrstijo najboljši po časih iz kvalifikacij.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice:
St. učenci:
130 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
St. učenke:
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Ml. učenci:
110 cm, po 5 cm do 140 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Ml. učenke:
100 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Omejitev nastopa: Na vseh stopnjah smejo učenci in učenke, letnik 2002 do 2004,
nastopiti le v eni (1) disciplini, učenci in učenke, letnik 2000 in 2001, pa v eni (1) disciplini
in štafeti.
V štafeti 4x100 m nastopi šola z učenci oziroma učenkami, letnik 2000 do 2004. Štafetna
palica se predaja v označenem 30-metrskem prostoru.
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POSAMIČNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE
Na posamičnem atletskem tekmovanju za srednje šole lahko nastopajo redno vpisani dijaki
in dijakinje, rojeni 1996 in mlajši.
Na občinskem prvenstvu je število nastopajočih v posamezni disciplini v pristojnosti
lokalne skupnosti. Občinska tekmovanja se morajo zaključiti do 4. maja 2015.
Področna tekmovanja: zaključiti se morajo do 15. maja 2015.
Na področno in finalno tekmovanje se uvrsti po 24 najboljših posameznikov v teku na 100
m in 400 m, po 20 najboljših v teku na 1000 m, 2000 m, v daljini, višini, krogli in 16 štafet.
Izvajalec področnega tekmovanja mora posredovati poročilo koordinatorju takoj po
končanem tekmovanju. Prijave na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju
potekata preko spletne aplikacije ŠŠT.
Finale: sreda, 20. maj 2015.
Izvajalec tekmovanja je Srednja šola Domžale.
Program tekmovanja:
DIJAKI (1996 in mlajši)
100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (5 kg)
DIJAKINJE (1996 in mlajše)
100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (3 kg)
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor dijak / dijakinja odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
ŠTEVILO POSKUSOV:
V skoku v daljino in v suvanju krogle imajo vsi dijaki tri (3) poskuse, v finalno serijo se uvrsti
osem (8) najboljših, ki imajo še dodatne tri (3) poskuse.
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Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice:
Dijaki: 140 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Dijakinje: 120 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Omejitev nastopa: posamezen dijak ali dijakinja sme nastopiti le v eni (1) disciplini in
štafeti.
Na vseh stopnjah tekmovanj se izpelje še finalni tek na 100 m (v primeru stadiona s šestimi
stezami tudi B finale). Finaliste se določi na podlagi doseženih časov v polfinalih.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
Datum tekmovanja: četrtek, 23. april 2015 ob 10.30 uri v športnem parku Tabor v
Mariboru.
Izvajalec: Osnovna šola borcev za severno mejo Maribor.
Zadnji dan prijav: ponedeljek, 20. april 2015 preko spletne aplikacije Zavoda za šport RS
Planica.
Tekmovalne kategorije in proge za osnovne šole:
Učenci, letnik 2004
Učenke, letnik 2004
Učenci, letnik 2003
Učenke, letnik 2003
Učenci, letnik 2002
Učenke, letnik 2002
Učenci, letnik 2001
Učenke, letnik 2001
Učenke, letnik 2000
Učenci, letnik 2000
Učenci OŠPP, letnik 1999 in mlajši
Učenke OŠPP, letnik 1999 in mlajše

1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1500 m
1000 m
1000 m
1500 m
1000 m
1000 m

Predšolski otroci in 1. razred devetletke tečejo na razdalji 500 m, učenci in učenke letnika
2005 do 2007 tečejo na razdalji 500 m in je netekmovalnega značaja.
Tekmovalne kategorije in proge za srednje šole:
Dijakinje, letnik 1998 in mlajše
Dijakinje, letnik 1996 in 1997
Dijaki, letnik 1998 in mlajši
Dijaki, letnik 1996 in 1997

1500 m
1500 m
2000 m
2000 m

Prijave: poimenske prijave je treba poslati v prijavnem roku do ponedeljka, 20. aprila 2015.
V prijavi je potrebno razen imena in priimka navesti tudi letnico rojstva in kategorijo. Šola
lahko za vsako kategorijo prijavi neomejeno število tekmovalcev, za ekipno razvrstitev pa se
upoštevata uvrstitvi dveh (2) najuspešnejših tekačev ali tekačic.
Ekipno prvenstvo šol: Vrstni red ekip v posamezni kategoriji se določi na podlagi
negativnega seštevka točk in sicer: prvouvrščeni dobi - 1 točko, drugouvrščeni - 2 točki,
tretjeuvrščeni - 3 točke, itd.
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Zmagovalna ekipa pri osnovnih šolah je tista, ki ima najmanjši seštevek točk dveh (2)
učencev in učenk (skupna kategorija).
Zmagovalna ekipa pri srednjih šolah je tista, ki ima najmanjši seštevek točk dveh (2) dijakov
ali dijakinj.
V primeru enakega števila točk dveh ali več šol, odloča o razvrstitvi uvrstitev slabšega drugouvrščenega tekmovalca oziroma tekmovalke šole. Točkuje se samo popolne ekipe.
Vseekipno prvenstvo osnovnih šol: za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših
uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola
z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk o uvrstitvi šole odločajo višje
uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje.
Vseekipno prvenstvo srednjih šol: vseekipnega zmagovalca, ločeno za dijake in dijakinje,
dobimo s seštevkom ekipnih končnih vrstnih redov šol v posameznih kategorijah. Prvouvrščena ekipa šole v posamezni kategoriji prejme toliko točk kot je uvrščenih ekip, drugouvrščena prejme - 1 točko manj, tretjeuvrščena - 2 točki manj, itd.. Zmaga šola z največjim
seštevkom točk. Če je seštevek enak, odloča večje število prvih mest v ekipnem tekmovanju
šol. Točkuje se samo šole s popolnimi kategorijami.
Končne določbe: nastop v tekaški športni obutvi – “šprintericah” in nogometni športni
obutvi - »kopačkah«, ni dovoljen.
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EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA OSNOVNE ŠOLE
Datum in kraj: sreda, 7. oktober 2015 v Velenju
Izvajalec: Osnovna šola Anton Aškerc Velenje
Občinska tekmovanja se morajo zaključiti do 18. septembra 2015.
Področna tekmovanja: zaključiti se morajo do 2. oktobra 2015.
Prijave na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata preko spletne
aplikacije ŠŠT.
V finale se po izidih s področnih tekmovanj uvrsti dvanajst (12) moških in dvanajst (12)
ženskih ekip z dvema tekmovalcema in rezervo v vsaki disciplini ter eno štafeto.
Sestava ekipe v finalu se lahko razlikuje od sestave na področnem tekmovanju. Zamenjava
tekmovalcev je mogoča pred začetkom tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali najpozneje v
prijavnici.
Omejitev nastopa
V ekipnem atletskem tekmovanja lahko nastopijo učenci in učenke, rojeni 2001 do 2005.
Učenec ali učenka sme nastopiti le v eni (1) disciplini in štafeti.
Na področnih ekipnih tekmovanjih nastopajo ekipe šol s tremi učenci ali učenkami v
disciplini ter dvema štafetama 4x100 m. Za končni ekipni vrstni red šol se upoštevata dva
boljša dosežka v vsaki disciplini in dosežek boljše štafete. Če posamezna šola nastopi z
dvema ekipama, je treba v prijavi označiti tekmovalce ekipe A in B.
Točkovanje dosežkov
Rezultate se točkuje po atletskih tablicah za šolsko atletiko, ki so objavljene v “Atletskem
priročniku za OŠ iz leta 1993”.
PROGRAM EKIPNEGA TEKMOVANJA
UČENCI (2001 do 2005)
	60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (4 kg), vortex (teža 125-130 g,
skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)

UČENKE (2001 do 2005)
	60 m, 300 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (3 kg), vortex (teža 125-130 g,
skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)
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OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor učenec / učenka odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice se določi pred pričetkom tekmovanja
v dogovoru z mentorji šol.
Štafetnim tek se izvede po vseh končanih individualnih disciplinah v posamezni starostni
kategoriji.
ŠTEVILO POSKUSOV:
• v ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 60 m.
• v skoku v daljino iz cone odriva in v suvanju krogle imajo učenci in učenke štiri (4)
poskuse.
• v metu vorteksa imajo učenci in učenke tri (3) zaporedne mete, od katerih se upošteva
najdaljši.
Šola, izvajalka finalnega ekipnega tekmovanja, bo avtomatsko uvrščena v finale le v primeru,
da ne bo na podlagi področnih rezultatov uvrščena med prvih dvanajst ekip.
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EKIPNO ATLETSKO TEKMOVANJE ZA SREDNJE ŠOLE
Datum in kraj: četrtek, 8. oktober 2015 v Celju
Izvajalec: I. gimnazija v Celju
Področna tekmovanja: zaključiti se morajo do 2. oktobra 2015.
Prijave na področno tekmovanje in obveščanje o tekmovanju potekata preko spletne
aplikacije ŠŠT.
V finale se po izidih s področnih tekmovanj uvrsti dvanajst (12) moških in dvanajst (12)
ženskih ekip z dvema tekmovalcema in rezervo v vsaki disciplini ter eno štafeto.
Sestava ekipe v finalu se lahko razlikuje od sestave na področnem tekmovanju.
Zamenjava dijakov je mogoča pred začetkom tekmovanja v tajništvu tekmovanja ali
najpozneje v prijavnici.
Omejitev nastopa
V ekipnem atletskem tekmovanja lahko nastopijo redno vpisani dijaki in dijakinje, rojeni
1997 in mlajši. Dijak ali dijakinja sme nastopi le v eni (1) disciplini in štafeti.
Na področnih ekipnih tekmovanjih lahko nastopajo ekipe šol s tremi dijaki ali dijakinjami
v disciplini ter dvema štafetama 4x100m. Za končni ekipni vrstni red se upoštevata dva (2)
boljša dosežka v vsaki disciplini in dosežek ene (1) boljše štafete. Če posamezna šola nastopi
z dvema ekipama, je treba v prijavi označiti tekmovalce ekipe A in B.
Točkovanje dosežkov
Na vseh ekipnih tekmovanjih se dosežke točkuje po “Tablicah IAAF (madžarske tablice)
iz leta 2014”.
Program tekmovanja
DIJAKI (1997 in mlajši)
100 m, 400 m, 1000 m, 2000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (5 kg)
DIJAKINJE (1997 in mlajše)
100 m, 400 m, 1000 m, 4x100 m, daljina (cona), višina, krogla (3 kg)
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OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor dijak / dijakinja odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
Začetna višina v skoku v višino in dvigovanje letvice se določi pred pričetkom tekmovanja
v dogovoru z mentorji šol.
Štafetnim tek se izvede po vseh končanih individualnih disciplinah v posamezni starostni
kategoriji.
ŠTEVILO POSKUSOV:
• v ekipnem tekmovanju ni finalnega teka na 100 m.
• v skoku v daljino iz cone odriva in v suvanju krogle imajo dijaki in dijakinje štiri (4)
poskuse.
Šola, izvajalka finalnega ekipnega tekmovanja, bo avtomatsko uvrščena v finale le v primeru,
da ne bo na podlagi področnih rezultatov uvrščena med prvih dvanajst ekip.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V GORSKEM TEKU
ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
Organizatorji: Zavod za šport RS Planica, Združenje za gorske teke Atletske zveze
Slovenije, Osnovna šola Smlednik in Turistično društvo Smlednik.
Datum tekmovanja in kraj: sobota, 26. september 2015 ob 10.00 uri v Smledniku.
Zadnji dan prijav: četrtek, 24. september 2015 na naslov:
Osnovna šola Smlednik, Smlednik 73, 1216 Smlednik, fax: 01 362-76-32
e-pošta: stanka.grah@guest.arne.si
Tekmovalne kategorije in proge za osnovne šole:
Učenci in učenke, letnik 2001 in 2002
Učenci in učenke, letnik 2003 in 2004

1600 m
1600 m

Netekmovalna kategorija:
Učenci in učenke, letnik 2005 in mlajši

1300 m

Tekmovalne kategorije in proge za srednje šole:
Dijaki in dijakinje, letnik 1999 in 2000
Dijaki in dijakinje, letnik 1997 in 1998

2200 m
2200 m

Tekmovanje je posamično in ekipno. Za ekipo štejejo rezultati dveh najbolje uvrščenih
učencev (dijakov) in učenk (dijakinj) v obeh kategorijah.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V ULIČNEM TEKU
ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE
Organizator: Mestna občina Ljubljana, Timing Ljubljana, Zavod za šport RS Planica in
Atletska zveza Slovenije.
Datum tekmovanja in kraj: sobota, 24. oktober 2015 ob 12.30 uri v Ljubljani.
Zadnji dan prijav: ponedeljek, 12. oktober 2015.
Tekmovalne kategorije in proge za osnovne šole:
Učenci, letnik 2004
Učenke, letnik 2004
Učenci, letnik 2003
Učenke, letnik 2003
Učenci, letnik 2002
Učenke, letnik 2002
Učenci, letnik 2001
Učenke, letnik 2001

2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m
2000 m

Tekmovanje je posamično in ekipno. Za vseekipni vrstni red se upošteva osem (8) najboljših
uvrstitev šole v tekmovalnem delu (ne glede na kategorijo in ne glede na spol). Zmaga šola
z najmanjšim številom točk. V primeru enakega števila točk odločajo o uvrstitvi šole višje
uvrstitve tistih, ki so se upoštevali za točkovanje.
Točkuje se po sistemu negativnih točk. V ekipni razvrstitvi se upošteva le šole s popolnimi
ekipami.
Netekmovalna kategorija:
Učenci in učenke letnika 2008 in 2009 tečejo na razdalji 600 m, učenci in učenke letnika
2005 do 2007 pa na razdalji 1600 m. Ti teki so promocijskega značaja.
Tekmovalne kategorije in proge za srednje šole:
Dijaki, letnik 1997 in 1998
Dijaki, letnik 1999 in mlajši
Dijakinje, letnik 1997 in 1998
Dijakinje, letnik 1999 in mlajše
– 186 –

4100 m
4100 m
4100 m
4100 m

Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipno tekmovanje je ločeno za dijake in dijakinje.
Ekipo sestavljajo štirje (4) dijaki, po dva (2) najbolje uvrščena v posamezni kategoriji,
oziroma štiri (4) dijakinje, po dve (2) najbolje uvrščeni v posamezni kategoriji.
Za točkovanje velja sistem negativnih točk. Upošteva se le šole s popolnimi ekipami.
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OSTALI PODATKI
• seznam društev
• seznam klubskih dresov
• seznam delegatov AZS
• vodje tekmovanj
• zbori sodnikov
• atletski objekti
• shema organizacije tekmovanja
• shema sodniške službe z žirijami
• število sodnikov za tekmovanje
• sistem ocenjevanja tekmovanj
• višina in razdalja ovir, zaprek, teža
orodij
• štafeta 4x300 m
• vorteks
• struktura organizacije tekmovanja in
štartna lista

NASLOVI ATLETSKIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE
Organizacije
1. ATLETSKO DRUŠTVO BLED
Riklijeva 13
4260 BLED
2. TEKAŠKO DRUŠTVO BOVEC
Čezsoča 144
5230 BOVEC
3. ATLETSKI KLUB BREŽICE
Gregorčičeva 9, p.p. 119
8250 BREŽICE

4. ATLETSKO DRUŠTVO KLADIVAR CELJE
Stritarjeva ulica 24
3000 CELJE

5. ATLETSKI KLUB CERKLJE
Krvavška cesta 4
4207 CERKLJE NA GORENJSKEM
6. ATLETSKI KLUB BELA KRAJINA
Pri stadionu 2
8340 ČRNOMELJ
7. ŠPORTNO DRUŠTVO DOLENJSKE TOPLICE
Atletska sekcija Dolenjske Toplice
Pionirska cesta 35
8350 DOLENJSKE TOPLICE
8. ATLETSKO DRUŠTVO AS
Kopališka cesta 4
1230 DOMŽALE
9. ATLETSKI KLUB DOMŽALE
Kopališka cesta 4
1230 DOMŽALE

Kontaktne osebe
Jure Lešnjak - predsednik
e-pošta: info@adbled.si
www.adbled.info
Robert Bogožalec - kontaktna oseba
Vasja Vitez - predsednik
e-pošta: vasja_vitez@siol.net
Robert Čopi - tajnik
Albert Melihen - kontaktna oseba
Ivan Kostevc - predsednik
Jurij Rovan - tajnik
e-pošta: ak.brezice@gmail.com
www.akbrezice.com
Henrik Omerzu - kontaktna oseba
e-pošta: henrik.omerzu@siol.net
Stanislav Rozman - predsednik
pisarna društva
e-pošta: kladivarad@siol.net
e-pošta: adkladivar@siol.net
www.ad-kladivar.si
Hrvoje Fižuleto - kontaktna oseba
Tina Jurčak - kontaktna oseba
Rožle Prezelj - predsednik
e-pošta: rozle_prezelj@hotmail.com
Jure Udovč - tajnik
Mateja Stariha - predsednica
e-pošta: mateja.stariha@gmail.com
Miha Movrin - kontaktna oseba
e-pošta: movrin.miha@gmail.com
Milan Šimunič - predsednik sekcije
Majda Križe - kontaktna oseba
e-pošta: majda.krize@guest.arnes.si
Gordana Djurič - kontaktna oseba
Roman Lazar - predsednik
e-pošta: info@atletskodrustvoas.si
www.atletskodrustvoas.si
Daša Sitar - tajnica
Gregor Golja - predsednik
Tomaž Jarc - tehnični sekretar
e-pošta: info@ak-domzale.si
e-pošta: direktor@ak-domzale.si
www.ak-domzale.si
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Telefon
041/714-868
041/295-136
051/253-471
051/603-408
031/361-644
051/323-321
041/405-589
041/604-724
041/814-706
03/491-57-00
03/491-58-00
041/865-258
041/224-601
041/342-665
040/208-185
040/630-428
07/384-52-20
041/381-853
040/229-902
041/952-337
041/624-442
041/604-542
051/672-100
040/795-795

Organizacije
10. ATLETSKI KLUB ŠPELA
Trubarjeva cesta 6
1290 GROSUPLJE
11. TEKAŠKO DRUŠTVO BISTRC
Cankarjeva ulica 18
6250 ILIRSKA BISTRICA

12. ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE
AK Jesenice
Ledarska ulica 4
4270 JESENICE
13. ATLETSKO DRUŠTVO KAMNIK
Bistričica 24
1242 STAHOVICA
14. KLUB GORSKIH TEKAČEV PAPEŽ
Podjelše 2
1240 KAMNIK
15. TEKAŠKI KLUB KOBARID
Pri Malnih 34
5222 KOBARID
16. ATLETSKI IN MARATON KLUB KOČEVJE
Rozmanova ulica 10
1330 KOČEVJE
17. ATLETSKI KLUB KOPER
p.p. 5
6001 KOPER
18. ATLETSKO DRUŠTVO NOVA AURORA
Ulica Osvobodilne fronte 10
p.p. 684
6101 KOPER

19. ATLETSKI KLUB AS KRANJ
Partizanska cesta 39
4000 KRANJ

Kontaktne osebe
Špela Dizdarevič - predsednica
Tamara Dizdarevič - kontaktna oseba
e-pošta: akspela@siol.net
Gregor Kosič - predsednik
Drago Seizović - tajnik
e-pošta: info@tdbistrc.org
www.tdbistrc.org
Gregor Kovačič - kontaktna oseba
Katarina Č. Štemberger - kontaktna oseba
Boris Kitek - predsednik
Aleš Truhačev - tajnik
e-pošta: akjesenice@yahoo.com
Jože Satler - kontaktna oseba
Hajradin Kočan - predsednik
Damjan Zlatnar - tajnik
e-pošta: info@ad-kamnik.si
www.ad-kamnik.si
Dušan Papež - predsednik
Mira Papež - tajnica
e-pošta: kgtpapez@gmail.com
www.kgtpapez.si
Marjan Krajnik - predsednik
Anita Cukjati - tajnica
e-pošta: tekaski.kobarid@gmail.com
Feliks Papež - predsednik
e-pošta: langus@amis.net
Mitja Butul - predsednik
e-pošta: butul@siol.net
Katja Zadnik - tajnica
e-pošta: atletski.klub.koper@siol.net
www.akkoper.si
Meri Prebevšek Jerman - predsednica
e-pošta: meri.prebevsek@adriatic-slovenica.si
Rado Gregorič - tajnik
e-pošta: info@nova-aurora.si
www.nova-aurora.si
Jože Zadnik - kontaktna oseba
e-pošta: joze.zadnik@guest.arnes.si
Peter Muhar - predsednik
e-pošta: peter.muhar@acron.si
Sabina Krebelj - tajnica
Jože Satler - kontaktna oseba
Romana Muhar - kontaktna oseba
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Telefon
041/604-185
031/256-935
040/520-120
05/710-02-35
041/523-284
041/290-267
040/481-314
041/757-843
041/224-227
031/242-715
041/344-900
041/683-016
01/839-11-69

031/386-823
041/426-081
041/713-942
05/630-90-41
05/664-31-31
041/397-621
041/818-141
041/972-443
04/586-65-00
041/750-702
041/546-595
031/242-715
031/634-746

Organizacije
20. ATLETSKI KLUB KRANJ
Partizanska cesta 10 E
4000 KRANJ
21. ATLETSKI KLUB TRIGLAV
Partizanska cesta 39
4000 KRANJ
22. ATLETSKO DRUŠTVO OLIMPIK KROPA
Kropa 3
4245 KROPA
23. ATLETSKI KLUB LENDAVA
Župančičeva 6/1
9220 LENDAVA
24. ATLETSKO DRUŠTVO KRONOS LJUBLJANA
Celovška cesta 150
1000 LJUBLJANA

25.

26.

27.

28.

29.

Kontaktne osebe
Dušan Prezelj - predsednik
e-pošta: prezelj.dusan@siol.net
Nika Metka Brežnik - tajnica
Stanka Prezelj - kontaktna oseba
mag. Tomaž Kukovica - predsednik
Saša Eberl - tajnica
e-pošta: info@ak-triglav.si
Matjaž Polak - kontaktna oseba
Tomaž Zupančič - predsednik
e-pošta: olimpik.team@gmail.com
www.adolimpik.eu
Attila Horvath - predsednik
e-pošta: attila.horvath@guest.arnes.si
Aleš Žalig - tajnik
Niko Muhič - predsednik

Slavko Petelin - podpredsednik
e-pošta: info@kronos-klub.si
e-pošta: kronos@amis.net
www.kronos-klub.si
Dušan Olaj - predsednik
ATLETSKO DRUŠTVO MASS LJUBLJANA
Albert Šoba - tajnik
Milčinskega ulica 2
e-pošta: info@admass.si
1107 LJUBLJANA
www.admass.si
Uroš Erčulj - predsednik
ATLETSKI KLUB OLIMPIJA
e-pošta: uros.erculj@zavas.com
Milčinskeg ulica 2
Tine Pust - podpredsednik
1107 LJUBLJANA
e-pošta: tine.pust@nlbvita.si
Gregor Grad - direktor, zastopnik kluba
e-pošta: info@atletski-klub-olimpija.si
e-pošta: gregor@atletski-klub-olimpija.si
www.atletski-klub-olimpija.si
AKADEMSKO ATLETSKO DRUŠTVO SLOVAN Branko Škof - predsednik
Stanislav Košir - poslovni sekretar
Gortanova ulica 21
e-pošta: info@tek.si
1000 LJUBLJANA
www.tek.si
Mirko Bizjak - predsednik
VETERANSKO ATLETSKO DRUŠTVO
e-pošta: mirkobiz@mail.amis.net
LJUBLJANA
Jože Cvar - tajnik
Milčinskeg ulica 2
e-pošta: joze@cvar.si
1107 LJUBLJANA
Tomo Šarf - predsednik
KLUB ZA GORSKE TEKE GRMADA
e-pošta: tomo.sarf@helios.si
Nedohova ulica 6
1133 LJUBLJANA-BROD
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Telefon
031/730-987
041/342-664
04/202-40-09
040/172-768
04/236-68-39
040/991-122
040/452-886
040/236-081
040/312-945
041/394-989
01/515-14-80
041/335-148
01/430-02-22
031/487-400

01/438-59-10
01/438-59-14
040/457-876

051/352-206

041/666-192
041/791-674
031/229-860
031/899-910
031/651-667
041/785-859

Organizacije
30. TEKAŠKI KLUB ŠMARNOGORSKA NAVEZA
Seunigova 18
1211 LJUBLJANA ŠMARTNO

Telefon
041/670-141

31.

031/234-508
041/419-569

32.

33.

34.
35.

36.

37.

38.

Kontaktne osebe
Boštjan Novak - predsednik
e-pošta: bostjan.nov@gmail.com
Sašo Novak - tajnik
e-pošta: saso.novak@ef.uni-lj.si
Rudi Lipovec - predsednik
ŠPORTNO DRUŠTVO TEK JE LEK
Bogomir Petrovec - tajnik
Stara cesta 42
e-pošta: sdtekjelek@gmail.com
1370 LOGATEC
www.tekjelek.si
Igor Pavel - kontaktna oseba
Robert Herga - tajnik, po pooblastilu
ATLETSKI KLUB POLJANE MARIBOR
e-pošta: info@atletski-klub-poljane.si
Engelsova ulica 6
www.atletski-klub-poljane.si
2106 MARIBOR
Sebastijan Jagarinec - kontaktna oseba
ATLETSKO DRUŠTVO ŠTAJERSKA MARIBOR Mirko Veit - predsednik
Breda Bibič - tajnica
Engelsova ulica 6
e-pošta: info@ad-stajerska.si
2000 MARIBOR
www.ad-stajerska.si
Robert Rudelič - kontaktna oseba
Franci Bohinc - predsednik
ATLETSKI KLUB MEDVODE
e-pošta: franc.bohinc@guest.arnes.si
Zgornje Pirniče 40 G
Uroš Bohinc - tajnik
1215 MEDVODE
Matej Samide - predsednik
ATLETSKI KLUB VEŽBA
Jan Samide - tajnik
Paradiž 11
e-pošta: ak.vezba@gmail.com
8230 MOKRONOG
Drago Samide - kontaktna oseba
Bojan Horvat - predsednik
ATLETSKI KLUB PANVITA
e-pošta: bojan.horvat4@guest.arnes.si
Mladinska ulica 3
www.ak-panvita.eu
9000 MURSKA SOBOTA
Gorazd Grof - podpredsednik
Andreja Celec - tajnica
Tiberij Lebar - kontaktna oseba
Bojan Klančnik - predsednik sekcije
ŠPORTNO DRUŠTVO NAKLO
e-pošta: bojan1.klancnik@gmail.com
Atletska sekcija
Spodnje Duplje 20
4203 DUPLJE
Oliver Batagelj - predsednik
ATLETSKI KLUB GORICA
Petra Dodič - tajnica
Bazoviška 4, p.p. 11
e-pošta: ak-gorica@t-2.net
5000 NOVA GORICA
Marjan Perkman - kontaktna oseba
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041/297-547

041/650-704
02/420-68-96
041/262-300
031/683-655
02/420-30-16
031/858-785
041/449-744
01/362-20-30
040/652-216
040/868-884
040/301-900
040/143-696
040/844-050
041/817-580
041/786-734
031/460-623
031/447-180
068/183-772

031/602-297
05/302-70-79
051/313-248
051/374-961

Organizacije
39. ATLETSKI KLUB KRKA NOVO MESTO
Topliška cesta 4, p.p. 241
8001 NOVO MESTO

40. ATLETSKI KLUB ORMOŽ
Novakova cesta 17
2270 ORMOŽ

41. ŠPORTNO DRUŠTVO PIRAN
Kajuhova 12
6330 PIRAN
42. ATLETSKO DRUŠTVO PIRAN
Societa di Atletica Leggera Pirano
Sečovlje 3 B
6333 SEČOVLJE
43. ATLETSKI KLUB PIVKA
Kolodvorska 5
6257 PIVKA
44. ŠPORTNO DRUŠTVO NANOS PODNANOS
Hrašče 5
5272 PODNANOS
45. ATLETSKI KLUB POSTOJNA
Pot k Pivki 4
6230 POSTOJNA
46. ATLETSKI KLUB PTUJ
Čučkova ulica 6
2250 PTUJ
47. ATLETSKI KLUB RADEČE
Prnovše 24
1433 RADEČE

Kontaktne osebe
Mario Mohorović - predsednik
e-pošta: mario.mohorovic@gmail.com
Matjaž Fabjan - tajnik
e-pošta: info@atletskiklub-nm.si
www.atletskiklub-nm.si
Andrej Jeriček - kontaktna oseba
Ivan Golob - predsednik
e-pošta: ivan.golob@amis.net
Renata Bezjak - tajnica
e-pošta: info@ak-ormoz.si
www.ak-ormoz.si
Aleš Jurčec - kontaktna oseba
Sandro Kravanja - predsednik
Robert Letica - tajnik
e-pošta: robert.letica@gmail.com
Rok Kocjančič - predsednik
e-pošta: rkocjancic@gmail.com
Tomaž Mikeln - tajnik
e-pošta: atletika.piran@gmail.com
Robert Vatovec - predsednik
e-pošta: akpivka@gmail.com
Marjan Korent - tajnik
Klavdij Torkar - predsednik
e-pošta: sd.nanos@gmail.com
Florjana Trošt - tajnica
Andraž Pahor - predsednik
Tomaž Grže - podpredsednik
e-pošta: atletskiklubpostojna@gmail.com
www.akpostojna.si
Aleksander Lorenčič - predsednik
Rok Vertič - podpredsednik
Aleš Bezjak - tajnik
e-pošta: ak.cestnopodjetje.ptuj@gmail.com
www.akptuj.si
Henrik Klembas - predsednik
Brane Suzić - namestnik predsednika
Vesna Vran - tajnica
e-pošta: ak.radece@gmail.com
www.atletski-klub-radece.si
Vinko Podlogar - kontaktna oseba
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Telefon
040/566-222
031/851-508
041/690-064
041/815-694
031/751-754
031/303-273
041/406-200
031/607-930
051/646-644
040/864-764
040/552-733
041/465-959
041/350-755
031/317-019
031/269-989
070/710-833
031/536-937
031/618-143
040/469-991
040/696-049
041/982-337

031/220-484

Organizacije
48. ATLETSKI KLUB RADOVLJICA
Cankarjeva 30
4240 RADOVLJICA
49. KOROŠKI ATLETSKI KLUB RAVNE
Na gradu 6
2390 RAVNE NA KOROŠKEM

50.

51.

52.

53.
54.

Kontaktne osebe
Zvonko Prezelj - predsednik
e-pošta: zvonkoprezelj@yahoo.com
Lidija Pajk - tajnica
Iztok Omerza - kontaktna oseba
Ivan Pogačar - kontaktna oseba
Gorazd Dretnik - predsednik
Milena Zagernik - tajnica

Uroš Verhovnik - kontaktna oseba
e-pošta: uros.verhovnik@gmail.com
www.koroskiatletskiklub.si
Robert Brezovnik - kontaktna oseba
Sine Karlovšek - predsednik
ATLETSKI KLUB SEVNICA
e-pošta: sinekarlovsek@aksevnica.si
Trg svobode 11, p.p. 131
Rafko Povhe - podpredsednik
8290 SEVNICA
e-pošta: rafko.povhe@siol.net
e-pošta: info@aksevnica.si
www.aksevnica.si
Alojz Povšič - kontaktna oseba
e-pošta: alenka.povsic@guest.arnes.si
Mojca Verhovnik - predsednica
ATLETSKI KLUB SLOVENJ GRADEC
e-pošta: atletskiklub.sg@gmail.com
Strnadova 9
Majda Areh Novak - tajnica
2380 SLOVENJ GRADEC
e-pošta: majdaareh@gmail.com
ATLETSKO DRUŠTVO SLOVENSKA BISTRICA Dragomir Trajkovič - predsednik
Boštjan Fridrih - tajnik
Partizanska ulica 35
e-pošta: info@adsb.si
2310 SLOVENSKA BISTRICA
www.adsb.si
Marijan Štimec - kontaktna oseba
DRUŠTVO KONJIŠKA ATLETSKA ŠOLA - KAŠ Anton Noner - predsednik
e-pošta: anton.noner@gmail.com
Ulica Toneta Melive 8 A
Romeo Živko - kontaktna oseba
3210 SLOVENSKE KONJICE
Anton Bučar - predsednik
ATLETSKI KLUB ŠENTJERNEJ
e-pošta: anton.bucar@guest.arnes.si
Prvomajska ulica 9
Maja Nose Antončič - tajnica
8310 ŠENTJERNEJ
e-pošta: majanose@yahoo.com
Jože Bučar - kontaktna oseba
e-pošta: joze.bucar2@gmail.com
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Telefon
041/678-161
041/296-789
031/330-464
041/703-631
031/316-444
02/821-54-14
041/363-476
041/720-658
031/626-520
040/639-029
041/427-582
07/818-93-23
041/677-328
040/432-152
041/324-442
031/654-296
02/843-18-93
041/427-007
041/411-198
041/661-658
041/741-042
031/405-222
031/583-583
041/500-186

Organizacije
55. ATLETSKI KLUB ŠENTJUR
Cesta Miloša Zidanška 28
3230 ŠENTJUR

56. ATLETSKI KLUB ŠKOFJA LOKA
Log nad Škofjo Loko 1
4220 ŠKOFJA LOKA
57. ŠPORTNO DRUŠTVO NEŽA&6AK Š. LOKA
Sveti Duh 169
4220 ŠKOFJA LOKA
58. ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN
Tumov drevored 21
5220 TOLMIN
59. ATLETSKI KLUB KRIŽE TRŽIČ
Ročevnica 33
4290 TRŽIČ
60. ATLETSKI KLUB VELENJE
Cesta na jezero 7, p.p. 3
3320 VELENJE
61. ŠPORTNO DRUŠTVO VRHNIKA
Atletska sekcija
Tržaška cesta 9
1360 VRHNIKA
62. ATLETSKI KLUB ŽALEC
Aškerčeva 13
3310 ŽALEC
63. ATLETSKO DRUŠTVO ŽELEZNIKI
Trnje 39
4228 ŽELEZNIKI

Kontaktne osebe
Jožef Artnak - predsednik
e-pošta: jozeartnak@siol.net
Vladimir Artnak - tajnik
e-pošta: vlado.artnak@guest.arnes.si
Ivan Kukovič - kontaktna oseba
e-pošta: info@aksentjur.si
www.aksentjur.si
Jurij Demšar - predsednik
e-pošta: ak.skofjaloka@gmail.com
www.akskofjaloka.si
Neža Hafner - predsednica in tajnica
e-pošta: nezahafner1@gmail.com
www.neza6ak.si
Jože Vrtačič - kontaktna oseba
Matija Šestak - kontaktna oseba
.................. - predsednik
Matej Gaberšček - tajnik
e-pošta: ad.posocje@gmail.com
www.adposocje.si
Ana Jerman - predsednica
e-pošta: jermana800@hotmail.com

Telefon
041/549-110

mag. Marjan Hudej - predsednik
Natalija Bah - strokovna sodelavka
e-pošta: akvelenje@t-2.net
www.atletskiklub-velenje.si
Borut Fefer - predsednik
Srečo Železnik - tajnik
e-pošta: sreco.zeleznik@kabelnet.net
Jernej Fefer - kontaktna oseba
Luka Drašler - kontaktna oseba
Luka Drašler ml. - kontaktna oseba
Drago Kitak - predsednik
Aljoša Grobelnik - direktor
e-pošta: aljosa.grobelnik@siol.net
www.atletski-klub-zalec.si
Venčeslav Satler - kontaktna oseba
Brane Čenčič - predsednik
e-pošta: brane.cencic@gmail.com
www.atletsko-drustvo-zelezniki.si
Jure Megušar - tajnik
e-pošta: jure.megusar@siol.net

041/634-836
03/891-90-30
041/791-197
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031/826-969
041/910-035
031/768-774
041/919-314
041/884-860
040/529-296
041/406-806
031/336-290

041/689-597
041/751-128
031/602-865
031/292-174
041/423-942
070/833-608
031/357-947
04/514-76-58
041/747-536
041/839-973

Organizacije
64. ŠPORTNO DRUŠTVO TABOR ŽIRI
Jobstova cesta 22
4226 ŽIRI

Kontaktne osebe
Bogdan Erznožnik - predsednik
Borut Malavašič - kontaktna oseba
e-pošta: borut.malavasic@gmail.com
Katja Rakušček - kontaktna oseba
e-pošta: rakuscek@siol.net

Telefon
041/436-821
04/510-62-50
041/217-355
041/352-506

KLUBSKI DRESI (ob izdaji Priročnika)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AD BLED, Bled
TD BOVEC, Bovec
AK BREŽICE, Brežice
AD KLADIVAR, Celje
AK CERKLJE, Cerklje na Gorenjskem
AK BELA KRAJINA, Črnomelj

BLED
BOV
BRE
KLC
AKC
BKR

7.

ŠD DOLENJSKE TOPLICE, AS Dol. Toplice

DTO

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

AD AS, Domžale
AK DOMŽALE, Domžale
AK ŠPELA, Grosuplje
TD BISTRC, Ilirska Bistrica
ŠD JESENICE, AK Jesenice
AD KAMNIK, Kamnik
KGT PAPEŽ, Kamnik
TK KOBARID, Kobarid
AK MARATON, Kočevje
AK KOPER, Koper
AD NOVA AURORA, Koper
AK AS, Kranj
AK KRANJ, Kranj
AK TRIGLAV, Kranj
AD OLIMPIK, Kropa
AK LENDAVA, Lendava
AD KRONOS, Ljubljana
AD MASS, Ljubljana
AK OLIMPIJA, Ljubljana
AAD SLOVAN, Ljubljana
VAD LJUBLJANA, Ljubljana
KGT GRMADA, Ljubljana
TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA, Ljubljana
ŠD TEK JE LEK, Logatec
AK POLJANE, Maribor
AD ŠTAJERSKA, Maribor
AK MEDVODE, Medvode
AK VEŽBA, Mokronog

ADAS
DOM
ŠPELA
TDB
JES
KAM
PAPEŽ
KOB
KOČ
KP
NAK
ASKR
AKK
TRK
OLK
LDA
KRO
MASS
OL
AAD
VAD
GTG
NAV
TJL
PMB
ŠTA
MED
VŽB
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M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M
Ž
M
Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž

bela rdeča
turkizno modra
črno modra
rumena modra bela
modra bela
rdeča črna
roza črna
črna ali rdeča črna
modra rdeča bela
modra
oranžna
modro rdeča
rumena modra
svetlo modra
svetlo modra bela
rumeno siva
modro rumena
modro bela
raznobarvni z logotipom
rdeča bela
črno belo rdeča
modra
raznobarvni z logotipom
svetlo modra bela
rumeno modra
črno rumena rdeča bela
bela modra oranžna
zelena bela črna
bela oranžna črna
* ni podatka
modra
modra
modra in bela
rdeča bela črna siva
svetlo modra bela zelena
modra bela
zelena bela siva

36.
37.
38.
39.
40.

AK PANVITA, Murska Sobota
ŠD NAKLO, Naklo
AK GORICA, Nova Gorica
AK KRKA, Novo mesto
AK ORMOŽ, Ormož

PAN
ŠDN
GO
KRKA
ORM
ADP
PI
PIV
NANOS
POS
PT
RAD
AKR
KAK
SEV
SLG
ASB
KAŠ

M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M
Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž

modra rumena
rumena modra
belo modra
sivo zelena bela
rumeno črna
črna
raznobarvni
raznobarvni
modra oranžna bela
bela modra rumena
modro bela črna
črno rumena
modra
turkizna v kombinaciji oranžne
rdeče bela
vijoličasta
belo modra
bela modra
rumena bela črna

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

AD PIRAN, Piran
ŠD PIRAN, Piran
AK PIVKA, Pivka
ŠD NANOS, Podnanos
AK POSTOJNA, Postojna
AK PTUJ, Ptuj
AK RADEČE, Radeče
AK RADOVLJICA, Radovljica
KAK RAVNE, Ravne
AK SEVNICA, Sevnica
AK SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec
AD SLOVENSKA BISTRICA, Slovenska Bistrica
DRUŠTVO KONJIŠKA ALETSKA ŠOLA - KAŠ,
Slovenske Konjice
AK ŠENTJERNEJ, Šentjernej
AK ŠENTJUR, Šentjur
AK ŠKOFJA LOKA, Škofja Loka
ŠD NEŽA&6AK, Škofja Loka
AD POSOČJE, Tolmin
AK KRIŽE TRŽIČ, Tržič
AK VELENJE, Velenje

ŠEN
AKŠ
ŠL
N&6AK
PSČ
AKKT
VEL

M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž

VRH
ŽALEC
ŽEL
ŽIR

M+Ž
M+Ž
M+Ž
M+Ž

črno rdeča
rdeča zelena bela
raznobarvni z logotipom
črno bela
turkizno modra
raznobarvni
rdeča bela črna;
bela črna; modro bela črna
modra bela rumena
zelena rumena oranžna
temno modra rdeča
modra rdeča rumena

61.
62.
63.
64.

ŠD VRHNIKA, Atletska sekcija
AK ŽALEC, Žalec
AD ŽELEZNIKI, Železniki
ŠD TABOR, Žiri

OPOMBA:
1.
Društvo mora do 20. januarja vsakega koledarskega leta posredovati v informacijski sistem AZS barvno fotografijo moškega in ženskega tekmovalnega dresa (sprednja in hrbtna stran) z opisom barvnih kombinacij
in reklam sponzorjev.
2.
Društva, katera niso opredelila podrobne barvne kombinacije dresov, morajo atleti tega društva na določenem
tekmovanju nastopiti v enotnih klubskih dresih. V prijavi za določeno tekmovanje je potrebno navesti barvno
kombinacijo klubskega dresa.
3.
Društva, ki so prijavila raznobarvni dres, morajo za posamezno prvenstveno tekmovanje podrobno opredeliti
barvno kombinacijo dresa.
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NASLOVI DELEGATOV ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE
AMBROŽIČ Gabrijel
BEZJAK Aleš
CERJAK Janko
GODEC Igor
JOŠT Andreja
KOTNIK Andrej
MOLNAR Matija
PINTAR Silva
PIRŠ Jure
PIŠKUR Benjamin
PODGORNIK Borut
PUNGARTNIK Darjo

Ulica bratov Babnik 12
1117 Ljubljana
e-pošta: gabrijel.ambrozic@gmail.com
Trajanova 12
2250 Ptuj
e-pošta: ales.bezjak@gmail.com
Pongrac 1 I
3302 Griže
e-pošta: janko.cerjak@cinkarna.si
Metina ulica 1
2000 Maribor
e-pošta: igor.godec@profel.si
Simona Blatnika 1
3320 Velenje
e-pošta: jostica@gmail.com
Seidlova 30
8000 Novo mesto
e-pošta: andrej_kotnik2@t-2.net
Mali vrh 88 A
3327 Šmartno ob Paki
e-pošta: matija.molnar@gorenje.si
Cesta talcev 79
4000 Kranj
e-pošta: spintar46@gmail.com
Vrhole 13
2316 Zgornja Ložnica
e-pošta: pirs.jure@gmail.com
Pegamova ulica 12
1000 Ljubljana
e-pošta: benjamin.piskur@elektro-ljubljana.si
Staneta Severja 14
2000 Maribor
e-pošta: borut.podgornik@triera.net
Dvojna ulica 18
3313 Polzela
e-pošta: darjo.pungartnik@guest.arnes.si
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GSM:

041/329-680

GSM:

040/469-991

GSM:

031/353-598
040/382-810

tel. doma:
GSM:

02/461-30-30
031/652-801

GSM:

031/781-028

GSM:

041/657-467

tel. služba:
GSM:

03/899-28-72
031/733-595

tel. doma:
GSM:

04/233-12-28
040/243-944

GSM:

041/217-110

GSM:

041/751-106

GSM:

041/664-412

GSM:

041/563-592

UDOVČ Andrej
VIDMAR Vladimir
ŽERAK Branko

Rodičeva 21
1000 Ljubljana
e-pošta: andrej.udovc@gmail.com
Braslovče 53 A
3314 Braslovče
e-pošta: ladi.vidmar@telemach.net
Kletarska 41
2000 Maribor
e-pošta: branko.zerak@tvt-tirnavozila.si
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GSM:

031/337-252

tel. doma:
GSM:

03/570-97-22
041/372-066

GSM:

041/791-141

VODJE TEKMOVANJ
1.

AD KLADIVAR, Celje

KOPITAR Rok
HUŠ Matej

041/258-595
040/776-935

2.

AS DOMŽALE, Domžale

ZAVADLAV Alenka

041/299-098

3.

AK DOMŽALE, Domžale

GOLJA Gregor

051/672-100

4.

AD NOVA AURORA, Koper

KORENT Blaž

041/616-875

5.

AD KRONOS, Ljubljana

JAPELJ Gregor
CESAR Živa

031/308-460
041/923-167

6.

AK OLIMPIJA, Ljubljana

TOMIĆ Marina

041/393-043

7.

AK POLJANE, Maribor

HERGA Robert
JAGARINEC Sebastijan

041/262-300
031/683-655

8.

AD ŠTAJERSKA, Maribor

RUDELIČ Robert

041/449-744

9.

AK GORICA, Nova Gorica

PERKMAN Marjan

051/374-961

10. AK KRKA, Novo mesto

JERIČEK Andrej
PRIMC Igor

041/690-064
041/799-040

11. AD PIRAN, Sečovlje

KOCJANČIČ Rok

051/646-644

12. AK POSTOJNA, Postojna

PAHOR Andraž

031/269-989

13. AK PTUJ, Ptuj

RAJHER Gorazd

041/715-270

14. AK RADOVLJICA, Radovljica

PRAPROTNIK Janez

041/767-318

15. KAK RAVNE, Ravne

POGOREVC Bojan

041/609-860

16. AK SLOVENJ GRADEC, Slovenj Gradec

VERHOVNIK Uroš

041/720-658

17. AD SLOVENSKA BISTRICA, Slovenska Bistrica

FRIDRIH Boštjan
PIRŠ Jure

041/427-007
041/217-110

18. DRUŠTVO KAŠ, Slovenske Konjice

NONER Anton

041/661-658

19. AK ŠENTJERNEJ, Šentjernej

BUČAR Anton

031/405-222

20. AK ŠENTJUR, Šentjur

ARTNAK Jože
KOLEŠA Matevž

041/549-110
051/351-669
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JOŠT Andreja
PUNGARTNIK Darjo

21. AK VELENJE, Velenje
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031/781-028
041/563-592

NASLOVI ZBOROV ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Št. Zbor atletskih
Predsednik
sodnikov
1.
BLED Jure Lešnjak
Hrušica 71
4276 Hrušica
2.
BREŽICE Vladislav Kurajić
Šolska ulica 9
8250 Brežice
3.
CELJE Jože Petauer
Na zelenici 8
3000 Celje
4. DOMŽALE Tomaž Hrovat
Podrečje 1 A, Vir
1230 Domžale
5.
ILIRSKA Anica Samsa
BISTRICA Ulica 7. maja 4
6250 Ilirska Bistrica
6. KOČEVJE Marija Jerbič
Mahovnik 17
1330 Kočevje
7.
KOPER Dušan Žilavec
Šentjane 39 A
6320 Portorož
8. KOROŠKA Majda Areh Novak
Podgorje 94
2381 Podgorje
9.
KRANJ Silva Pintar
Cesta talcev 79
4000 Kranj
10. LJUBLJANA Alenka Malnar
Mahovnik 11
1330 Kočevje
11. MARIBOR Mojca Ritlop Vrbovšek
Ulica prvih žrtev 26
2204 Miklavž na
Dravskem polju
12. MURSKA Štefan Puhan
SOBOTA Zorana Velnarja 25
9000 M. Sobota

Telefon

Kontaktna oseba

041/714-868
e-pošta: jure.lesnjak@policija.si
051/392-610
e-pošta: vlado.kurajic@gmail.com
041/539-054

03/491-57-00 - AD Kladivar
e-pošta: adkladivar@siol.net

041/661-373

031/814-724 - Nastja Dolinar
e-pošta: nastja.dolinar@bsi.si

040/243-287
e-pošta: sanja1@siol.net
040/614-185
e-pošta: marija.jerbic54@gmail.com
041/703-035
e-pošta: dusan.zilavec@siol.net
041/324-442
e-pošta: majdaareh@gmail.com
040/243-944
e-pošta: spintar@gmail.com
040/511-477
e-pošta: alencka@gmail.com
040/755-828
e-pošta:
mojca.ritlop.vrbovsek@gmail.com
041/727-172
e-pošta: stefan.puhan@gmail.com
e-pošta: zas.ms@volja.net
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040/578-944 - Stanko Klemenčič
e-pošta: stanko.klemencic@gmail.com

Št. Zbor atletskih
Predsednik
sodnikov
13.
NOVA Marjan Perkman
GORICA Gradnikove brigade 31
5000 Nova Gorica
14.
NOVO Gregor Rus
MESTO Šranga 19
8216 Mirna Peč
15. POSTOJNA Stojan Šegrt
Kettejeva 13
6230 Postojna
16.
PTUJ Mitja Horvat
Spuhlja 71
2250 Ptuj
17. RADOVLJICA Franc Markelj
Gregorčičeva 6
4240 Radovljica
18. SLOVENSKA Jure Pirš
BISTRICA Vrhole pri Slovenskih
Konjicah 13
2316 Zgornja Ložnica
19. ŠENTJERNEJ Jože Bučar
Kotarjeva cesta 5
8310 Šentjernej
20. ŠENTJUR Rok Novak
Vrbno 19
3230 Šentjur
21. TOLMIN Matej Gaberšček
Tumov drevored 21
5220 Tolmin
22. VELENJE Darjo Pungartnik
Dvojna ulica 18
3313 Polzela
23.
ŽALEC Matej Srebre
Šprajčeva 8
3310 Žalec

Telefon

Kontaktna oseba

051/374-961
e-pošta: oxyn50@gmail.com
051/670-333
e-pošta: gregor.rus@siol.net

051/227-863 - Igor Nikolič
e-pošta: igor.nikolic@gmail.com

040/576-616
e-pošta: stojan52@gmail.com
031/231-740
e-pošta:
atletskiklubptuj@gmail.com
04/531-20-68
e-pošta: markelj.franc@gmail.com
041/217-110
e-pošta: pirs.jure@gmail.com
041/500-186
e-pošta: joze.bucar2@gmail.com
031/280-528
e-pošta: rok.novak87@gmail.com
041/406-806
e-pošta: ad.posocje@gmail.com
041/563-592
031/513-743 - Matija Molnar
e-pošta: darjo.pungartnik@guest.arnes.si e-pošta: matija1402@gmail.com
031/288-734
e-pošta: joze.srebre@amis.net
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ELEKTRONSKO MERJENJE IN OBDELAVA PODATKOV
TIMING LJUBLJANA
Staničeva 41
1000 LJUBLJANA

Kontakta oseba:
Gojko Zalokar

01/234-80-00, fax.: 01/234-80-05
041/644-558
e-pošta: gojko.zalokar@timingljubljana.si
e-pošta: info@timingljubljana.si
www.timingljubljana.si

ATLETSKI OBJEKTI V SLOVENIJI
Vse informacije v zvezi z atletskimi objekti so objavljene na spletni strani AZS:
http://www.atletska-zveza.si/o-zvezi/objekti
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SHEMA ORGANIZACIJE TEKMOVANJA
Delegat AZS
Pritožbena komisija
Glavni sodniki

Vodstvo tekmovanja
2 - 3 osebe

Sodniška služba

Napovedovalec

Sodniška služba (glej sheme na
naslednjih treh straneh)

(1 - 2 osebi)

Tehnična služba
(10 - 30 oseb)

Semafor

Prijavnica

Vodja proglasitve

(4 - 7 oseb)

(4 osebe)

Tajništvo tekmovanja
(4 - 6 oseb)

Tehnično informativni
center

Zdravniška služba
(1 - 2 osebi)

(1 oseba)

Obdelava rezultatov
(1 - 2 osebi)

Meritve časov
(1 oseba)
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Glavni sodnik
v prijavnici

SHEMA SODNIŠKE SLUŽBE Z ŽIRIJAMI KOT DEL SHEME ORGANIZACIJE TEKMOVANJA
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1

4

Sodniki na cilju
2

1

Sodnik pri fotofinišu

Sodniki kontrola tekališča

1

2

Kontrolor in
pomočnik

Vodja sodnikov

1

Vodja štarterjev

1

Nadzor tekmovališča

ŠTART

TEKI

2

1

2

4

1

1

2

1

1

2

4

1

1

2

1

1

2

4

1

1

2

1

1

2

4

1

1

2

1

1

2

2

1

Kontrola tekmovalcev

2

1

1
2

1

Kontrola orodij

NADZORNIK

PRIJAVNICA

Za mete

Za skoke

1

1

2

2

1

8

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1
1

1

Za teke

1

DP v dvorani - ČI

V prijavnici

DP v dvorani - SMI
1

DP dv. - mnogoboj

GLAVNI
SODNIK

DP v dvorani - MMI
1

Zimsko DP metih

Vodja sodnikov
tekmovanja

DP v dvorani - PI
1

DP člani

VODSTVO

SODNIKI

TEKMOVANJE
DP st. mladinci
8

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

DP ml. mladinci
8

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

DP pionirji
4

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

DP 10.000 m
4

12

1

1

1

1

1

2

1

1

DP mnogoboj
4

9

1

1

2

1

1

2

1

2

1

DP veterani
4

9

1

1

2

1

1

2

2

2

1

APS člani
8

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

APS mladinci
8

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

APS pionirji
4

9

1

1

3

1

1

2

2

1

1

1

1

1

APS mnogoboj
4

9

1

1

2

1

1

2

1

2

1

Ekipno DP člani
8

9

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

8

9

1

1

2

1

1

2

2

1

1

1

1

1

Ekipno DP mladin.

ZAHTEVANO ŠTEVILO SODNIKOV ZA POSAMEZNO TEKMOVANJE

Osnovne šole
2

2

1

2

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

1

2

1

1

Srednje šole
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1

Merilec časa za poskus

Vodja sodnikov

KLADIVO

1
1

1
1

1

4

1

1

3

1

1

2
18

3

3

61

31

1

1

Sodniki
31

1

4

1

1

3

1

1

1

61

2

krogla

1

4

1

1

3

1

1

3

3

3

3

1

1

SKUPAJ

Merilec časa za poskus

Sodniki

Merilec časa za poskus

ŽOGICA

1

Merilec časa za poskus

Sodniki

3

KOPJE

1

Vodja sodnikov

VETROMER

1

3

1

1

3

1

Sodniki

1

3

1

1

3

1

1

3

1

Vodja sodnikov

31

1

1

3

3

Sodniki

Merilec časa za poskus

1

3

1

1

3

1

1

1

3

1

1

3

1

1

26

3

Sodniki

Vodja sodnikov

1

1

Merilec časa za poskus

Vodja sodnikov

3

Sodniki

DISK

KROGLA

PALICA

DALJINA
TROSKOK

1

Vodja sodnikov

višina

VIŠINA

61

2

1

4

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

57

2

1

4

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

25

1

3

1

1

3

1

1

3

1

višina
3

krogla

3
1
1

3
1

1

1

49

2

1

61

2

krogla

1

4

1

1
4

3

1

1
3

1

1

1

1

3

1

1

1

61

2

1

4

1

1

3

1

1

3

3

1

1

3

3

3

1

1

1

52

2

1

4

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

1

3

1

višina
3

krogla

1
1
3
1
1

1
1
3
1
1

1

1

1

50

2

50

2

krogla

1

4

1

1
4

3

1

1
3

1

1

3

3

3

3

1

1

31

2

4

1

3

1

3

1

2

1

26

2

3

1

3

1

2

1

SISTEM OCENJEVANJA TEKMOVANJ
(Posvet delegatov 2011)

Zakaj ocenjevati?
- opomniti organizatorja na dobre in slabe plati (pomanjkljivosti) tekmovanja,
- ocena organizatorjev in možnost primerjave tekmovanj med seboj.

Kako ocenjevati?
- ker ocene med 1 in 5 ne nudijo ocenjevalcu dovolj natančnosti (so pregrobe), je dovoljeno ocenjevati z ocenami med 10 in 50 (to pomeni, da lahko uporabimo še decimalko).

Izpolnjevanje formularja
1.1. Naslov
1.2. Začetek in konec tekmovanja …
- podatki za statistiko
2.1. Pripravljenost tekmovališč in kvaliteta opreme
- novi, stari stadion,
- “velika”, “mala” tekmovanja,
- tekališče (črte + ostale označbe, robniki, ovire, zapreke, štartni bloki …),
- višinski skoki (blazine, stojala, jama za palico, letvica, semafor, zaletna podlaga,
merilo …),

- daljinski skoki (doskočišče + mivka, odrivna + prestopna deska, indikator vetra + vetromer),
- metališča (sektorji, črte, balvan, robnik, kvaliteta podlage, zaščitna mreža, orodja …).
2.2. Pogoji za preoblačenje, umivanje, toaleto in segrevanje
- poseben stadion ali dvorana za segrevanje,
- potrebe za ogrevanje v različnih disciplinah.
3.1. Vodstvo tekmovanja, tajništvo
- rezultate dela vodstva vidimo v organiziranosti vseh služb ter pripravljenosti objekta
in opreme na tekmovanje,
- tajništvo bo pokazala svoje kvalitete, ko prispe naenkrat večje število tekmovalcev iz
različnih klubov. Tudi pano s štartno listo in rezultati je lice tajništva.
3.2. Prijavnica, tehnična služba, sodniška služba, meritve pri tekih, nadzor terena
- službe, ki delujejo med tekmovanjem, si zaradi urnika tekmovanja ne morejo privoščiti oddiha in učenja med samim tekmovanjem. Zato morajo biti zelo dobro pripravljene.
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3.3. Proglasitve
- proglasitve naj bodo takšne in takrat, da bodo tekmovanju, tekmovalcem in gledalcem ponudile piko na i in zaokrožile vtis s tekmovanja.
4.1. Urnik tekmovanja, obveščanje gledalcev, red in disciplina tekmovalcev
- spoštovanje urnika tekmovanja je ključno za tekmovalce in tudi gledalce, ki pa potrebujejo tudi nekoga, ki jih sprotno in kvalitetno obvešča ter usmerja njihovo pozornost na “morebitne” presežke tekmovanja.
4.2. Medicinska služba, kontrola dopinga
5.1. Pritožbe, državni rekordi
- narediti je potrebno natančne in korektne zapiske o pritožbah in njihovih rešitvah,
- prav tako ne smemo pozabiti na dosežene državne rekorde v vseh kategorijah.
6.1. Splošni komentar
Tisto harmonijo tekmovanja, ki smo jo začutili je prav, da zapišemo tukaj.
	Prav tako je potrebno zapisati kar koli, kar nas je posebej zbodlo in bi bilo dobro, da se
o tem še spregovori.
7.1. Izračun končne ocene
- o cena 50 pomeni tako dobro, da bolje več ne gre oziroma si ne znamo predstavljati,
da bi lahko bilo. Če si znamo predstavljati, kako bi bilo bolje, moramo najvišjo oceno
prihraniti za takrat.
- ocena 40 in več pomeni, da je vredno posnemanja.
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VIŠINE, RAZDALJE, ŠTEVILO OVIR IN ZAPREK
TER TEŽE ATLETSKIH ORODIJ
VIŠINE, RAZDALJE IN ŠTEVILO OVIR NA PROSTEM
Disciplina Višina ovir
ČLANI
ČLANICE
ST. MLADINCI
ST. MLADINKE
ML. MLADINCI
ML. MLADINKE
PIONIRJI (U16)
PIONIRKE (U16)
PIONIRJI (U14)
PIONIRKE (U14)

(m)
110
400
100
400
110
400
100
400
110
400
100
400
100
300
80
300
60
200
60
200

Število
ovir

(m)
1,067
0,914
0,840
0,762
1,00
0,914
0,840
0,762
0,914
0,840
0,762
0,762
0,840
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762
0,762

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
7
8
7
5
5
5
5

Razdalja od
štarta do
prve ovire
(m)
13,72
45,00
13,00
45,00
13,72
45,00
13,00
45,00
13,72
45,00
13,00
45,00
13,00
50,00
12,00
50,00
12,00
20,00
12,00
20,00

Razdalja med
ovirami

Razdalja od zadnje ovire
do cilja

(m)
9,14
35,00
8,50
35,00
9,14
35,00
8,50
35,00
9,14
35,00
8,50
35,00
8,50
35,00
8,00
35,00
7,00
35,00
7,00
35,00

(m)
14,02
40,00
10,50
40,00
14,02
40,00
10,50
40,00
4,02
40,00
10,50
40,00
10,50
40,00
12,00
40,00
20,00
40,00
20,00
40,00

VIŠINE, RAZDALJE IN ŠTEVILO OVIR V DVORANI
Disciplina
ČLANI
ČLANICE
ST. MLADINCI
ST. MLADINKE
ML. MLADINCI
ML. MLADINKE
PIONIRJI (U16)
PIONIRKE (U16)
PIONIRJI (U14)
PIONIRKE (U14)

(m)
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Višina
ovir
(m)
1,067
0,840
1,00
0,840
0,914
0,762
0,840
0,762
0,762
0,762

Število Razdalja od štarta Razdalja med Razdalja od zadnje
ovir
do prve ovire
ovirami
ovire do cilja
(m)
(m)
(m)
5
13,72
9,14
9,72
5
13,00
8,50
13,00
5
13,50
8,90
10,90
5
13,00
8,50
13,00
5
13,50
8,90
10,90
5
13,00
8,25
14,00
5
13,00
8,50
13,00
5
12,00
7,50
18,00
5
12,00
7,00
20,00
5
12,00
7,00
20,00
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RAZDALJE IN ŠTEVILO ZAPREK

ČLANI
ST. MLADINCI
ML. MLADINCI
ČLANICE
ST. MLADINKE
ML. MLADINKE

Disciplina

Višina zaprek

(m)
3000
3000
2000
3000
3000
2000

(m)
0,914
0,914
0,914
0,762
0,762
0,762

Število zaprek
vodnih
suhih
7
7
5
7
7
5

28
28
18
28
28
18

Postavitev
1. zapreke na mesto
številka
1
1
3
1
1
3

TEŽA ATLETSKIH ORODIJ

ČLANI
ČLANICE
ST. MLADINCI
ST. MLADINKE
ML. MLADINCI
ML. MLADINKE
PIONIRJI (U16)
PIONIRKE (U16)

PIONIRJI (U14)
PIONIRKE (U14)
PIONIRJI (U12)
PIONIRKE (U12)

KROGLA
(kg)
7,26
4,00
6,00
4,00
5,00
3,00
4,00
3,00
KROGLA
(kg)
3,00
2,00
2,00
2,00

DISK
(kg)
2,00
1,00
1,75
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00

KLADIVO
(kg)
7,26
4,00
6,00
4,00
5,00
3,00
4,00
3,00
VORTEX
(g)
125-130
125-130
125-130
125-130

– 215 –

KOPJE
(g)
800
600
800
600
700
500
600
400

ŠTAFETA 4 x 300 m
Kadar tekmuje pet (5) ali več ekip:
1. Štart štafetnega teka je na štartnih mestih za štafeto 4x400 m.
2.	Menjave štafet, z izjemo prve menjave, se opravijo v predajnih prostorih za štafeto
4x100 m.
3.	Prva predaja je v predajnem prostoru štafete 4x100 m. Začetek in konec predajnega
prostora v 1. stezi je enak kot pri 3. predaji štafete 4x100 m. V ostalih stezah pa se
začetek in konec predajnega prostora za štafeto 4x100 m premakne proti cilju za
naslednje razdalje (pred začetkom tekmovanja se izmerijo in vrišejo s kredo):
•
•
•
•
•
•
•

2. steza - za 3,53 m
3. steza - za 7,39 m
4. steza - za 11,26 m
5. steza - za 15,16 m
6. steza - za 19,07 m
7. steza - za 23,01 m
8. steza - za 26,96 m

4. Druga predaja štafete je v predajnem prostoru druge predaje štafete 4x100 m.
5. Tretja predaja štafete je v predajnem prostoru prve predaje štafete 4x100 m.
6.	Pri štafeti 4x300 m ni zaletnega prostora. Čakanje na prevzem in predaja štafetne
palice se opravi znotraj 20 m predajnega prostora.
7.	Štafetne ekipe tečejo v ločenih stezah 3 zavoje, nato pa se približajo notranjemu robu
tekališča.
Kadar tekmujejo največ štiri (4) ekipe:
1.	Prvi tekači štartajo na štartnih pozicijah za 800 m in po prvem zavoju preidejo na
notranjo stezo. Pri tem teku se vse predaje opravijo v predajnih prostorih štafete 4x100
m. Predaja palice se opravi po možnosti v prvi stezi, po potrebi pa tudi v sosednjih
stezah (glede na prihod tekačev).
2.	Razpored tekačev na drugi predaji se opravi po vrstnem redu drugih tekačev skozi
ciljno črto, razpored tekačev na tretji predaji pa po vrstnem redu tekačev 100 m pred
ciljno črto.
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VORTEX
Vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)
Priporočamo, da se na tekmovanjih uporabljajo spodaj navedeni tipi vorteksa, vendar
na posameznem tekmovanju le en (1) izmed prikazanih.
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STRUKTURA ORGANIZACIJE TEKMOVANJA IN
ŠTARTNA LISTA
TK AZS priporoča vsem organizatorjem, da izdelajo vse organizacijske strukture in
tehnična navodila v štartni listi.
Prikazana je ena izmed možnih oblik, ki pa jo je potrebno prilagoditi
posameznemu tekmovanju.

!

                                                                                                                                                            !

IME TEKMOVANJA
(na razpolago imena tekmovanja 2 vrstici)
ŠTARTNA LISTA oz. REZULTATI

Kraj tekmovanja, datum tekmovanja

!

!

                                  

!
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ČASTNI ODBOR

.
.
.
.

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Predsednik:
Podpredsednik:
Vodja tekmovanja:
Pomočnik vodje tekmovanja:
Vodja trženja:
Vodja propagande:
Vodja pressa:
Vodja financ:
itd:
Sponzorji:
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VODSTVO TEKMOVANJA
Vodja tekmovanja:
Pomočnik vodje tekmovanja:
Napovedovalec:
Vodja tajništva:
Vodja tehnične službe:
Vodja prijavnice:
Meritve časov in obdelava podatkov:
Vodja sodniške službe:
Glavni sodnik za teke:
Glavni sodnik za skoke:
Glavni sodnik za mete:
Glavni sodnik v prijavnici:
Vodja štarterjev:
Vodja sodnikov na stezi:
Vodja sodnikov na cilju:
Vodja sodnikov za daljino, troskok:
Vodja sodnikov za višino:
Vodja sodnikov za palico:
Vodja sodnikov za kroglo:
Vodja sodnikov za kladivo:
Vodja sodnikov za disk, kopje:
Vodja nadzora terena:
Vodja proglasitev:
Vodja akreditacij:
Vodja pressa:
Varovanje:
Vodja zdravstvene službe:
Kontrola dopinga:
Pritožbena komisija:

delegat AZS
vodja tekmovanja
vodja sodniške službe

Delegat AZS:
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TEHNIČNA

NAVODILA

TEHNIČNI SESTANEK

Tehnični sestanek vodij ekip bo v (dan, datum, ura, lokacija).

TAJNIŠTVO

Na dan tekmovanja prične z delom ob (navesti uro) uri. Tu prevzamejo vodje ekip štartne
številke in tehnična navodila ter uredijo finančne obveznosti.
Tekmovanje se odvija po urniku, ki je objavljen v štartni listi.
Vodje ekip ali pooblaščenci atletov vlagajo pritožbe na odločitev glavnega sodnika v tajništvu
ekmovanja.

GARDEROBE

Garderobe so zagotovljene (navesti lokacijo) in so označene z napisi (posebej za moške in
ženske tekmovalce).
Organizacijski odbor ne jamči za garderobo in osebne predmete atletov v slačilnicah.

TERENI ZA OGREVANJE

Ogrevanje pred tekmovanjem je na (vpisati lokacijo ogrevanja in za koga – tekači, skakalci,
metalci). Tehnični del ogrevanja poteka na posameznih tekmovališčih.

PRIJAVNICA

Prijavnica se nahaja (navesti lokacijo). Tekmovalci se morajo javiti v prijavnici pred nastopom v
svoji disciplini:
❖ za teke:
20 minut
❖ za tehnične discipline: 35 minut
❖ za skok s palico:
60 minut
Na tekmovališča bodo atleti odpeljani v skupini. Časi odhodov so odvisni od števila
nastopajočih in so predvidoma sledeči:
❖ za teke:
10 minut pred pričetkom discipline
❖ za tehnične discipline: 30 minut pred pričetkom discipline
❖ za skok s palico:
50 minut pred pričetkom discipline

ORODJA

Tekmovalci morajo svoja osebna orodja oddati v prijavnici 1 uro pred tekmovanjem. Na istem
mestu jih bodo po tekmovanju tudi prejeli.
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DVIGOVANJE LETVICE
Višina – moški:
Višina – ženske:
Palica – moški:
Palica – ženske:

MERITVE ČASOV
Meritve časov bo opravil (vpisati ime merilne ekipe) z napravami za popolno avtomatično
merjenje časov.

REZULTATI
Rezultati bodo objavljeni preko napovedovalca in na posamičnih disciplinah z ročnimi semaforji
po vsakem nastopu tekmovalca.
Uradni rezultati bodo objavljeni na oglasni deski pred vhodom v tajništvo tekmovanja.
Bilten z rezultati za vodje ekip in press bo možno prevzeti 30 minut po tekmovanju v tajništvu
oziroma so objavljeni na spletni strani AZS takoj po končanem tekmovanju.

PROGLASITVE
Po vsaki disciplini bo takoj po objavi uradnih rezultatov izvedena proglasitev in podelitev medalj
prvo trem uvrščenim.

MEDICINSKA SLUŽBA
Medicinska služba je zagotovljena v času tekmovanja na objektu stadiona (navesti točno
lokacijo).

DOPING KONTROLA
Na tekmovanju bo doping kontrola, katera se bo izvršila skladno s pravili IAAF in AZS.
Služba se nahaja (navesti točno lokacijo).

UGOVORI IN PRITOŽBE
Ugovori se posredujejo glavnemu sodniku za teke, skoke, mete ali sodniku v prijavnici. Pritožba
se vlaga v tajništvu tekmovanja v skladu z določili 146. člena Pravil za atletska tekmovanja.

AKREDITACIJE
Predstavniki PRESS-a, predstavniki ekip in ostale službe organizacijskega odbora bodo prejele
akreditacijo v prostorih tajništva. Akreditacija opredeljuje možen dostop do posameznih lokacij
na štadionu.

ŽREBANJE
Žrebanje stez in štartnih pozicij je opravljeno v skladu s 166. členom Pravil za atletska
tekmovanja.
        
                    
                                                                                                                                                                                                                                                                          

– 222 –

                    

!
        

                                                                                                                                                            !

URNIK TEKMOVANJA

Prikazan je samo vzorec urnika.
Priporočamo, da so v enem stolpcu teki, v drugem stolpcu skoki in v tretjem stolpcu meti.

15.30

Palica (m)

Kladivo (m)

Višina (m)
Troskok (ž)
16.00

OTVORITEV

16.20

100 m ovire (ž)

16.30

110 m ovire (m)

16.45

100 m (ž)

17.00

100 m (m)

17.15

3000 m (ž)

17.35

1500 m (m)

17.50

200 m (ž)

18.10

400 m ovire (ž)

18.25

400 m ovire (m)

18.40

800 m (ž)

18.50

400 m (m)

19.05

4 x 100 m (ž)

19.15

4 x 100 m (m)

19.45

PROGLASITVE

Kopje (ž)

Daljina (m)
Palica (ž)
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BELEŽKE

BELEŽKE

BELEŽKE

BELEŽKE

SPONZORJI AZS

GENERALNI SPONZOR

