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PRVENSTVO SLOVENIJE V POLMARATONU

109.
Kraj in prireditelj: Ljubljana, Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona

110.
Datum tekmovanja: nedelja, 30. oktober 2016 ob 10.30 uri.

111.
Zadnji dan prijav:  Prijavo je potrebno poslati v skladu z razpisom organizatorju

tekmovanja na naslov: 
TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana
 

Informacije: www.ljubljanskimaraton.si

112.
Kategorije:
 ČLANI (rojeni 1996 in starejši)
 MLADINCI (rojeni 1997 in 1998)
 ČLANICE (rojene 1996 in starejše)
 MLADINKE (rojene 1997 in 1998)

Atleti, rojeni leta 1999 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.


