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PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH V DVORANI

75.
Kraj in prireditelj: 

76.
Datum tekmovanja: sobota, 11. marec 2017 ob 10.30 uri.
 nedelja, 12. marec 2017 ob 10.30 uri.

77.
Kategorije in discipline:

ČLANI (1997 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 (1998 in 1999) - 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 (2000 in 2001) - 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 ovira mi 8.90 m, 5 ovir), višina, 1000 m

PIONIRJI - U16 (2002 in 2003) - 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 (1997 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 (1998 in 1999) - 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 (2000 in 2001) - 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 (2002 in 2003) - 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
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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.

TtK 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).

78.
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.

79.
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 tekmova-
nja (poglavje o mnogobojih).

80.
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.


