
 

Atletsko društvo Kladivar Celje 

Stritarjeva 24, Celje 

Tel.: 03 4915700, 03 4915800 

E-mail: adkladivar@siol.net 

 

 

ATLETSKI POKAL V TEKMOVALNI HOJI 

Stadion Kladivar Celje 

Sobota, 14. Oktober 2017, ob 11:00 

 

Organizator: Atletsko društvo Kladivar 

Kraj: stadion Kladivar 

Prijave: do četrtka 12. oktobra 2017 do 12.00 ure preko aplikacije AZS, za klube 

iz tujine po e-mailu: adkladivar@siol.net do četrtka 12. oktobra do 10.00 ure. 

Štartnina:  7, 00 EUR za nastop 

 

Odličja: Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo medalje. 
 
Kategorije in discipline: 

U12 – pionirji (letnik 2006 do 2008) 
tekmovalna hoja 1000m 
 
U12 – pionirke (letnik 2006 do 2008) 
tekmovalna hoja 1000m 
 
U14 – pionirji (letnik 2004 in 2005) 
tekmovalna hoja 2000m 
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U14 – pionirke (letnik 2004 in 2005) 
tekmovalna hoja 2000m 
 
U16 – pionirji (letnik 2002 in 2003) 
tekmovalna hoja 3000m 
 
U16 – pionirke (letnik 2002 in 2003) 
tekmovalna hoja 3000m 
 
Ml. mladinci (letnik 2000 in 2001) 
tekmovalna hoja 5000m 
 
Ml. mladinke (letnik 2000 in 2001) 
tekmovalna hoja 5000m 
 
St. mladinci (letnik 1998 in 1999) 
tekmovalna hoja 5000m 
 
St. mladinke (letnik 1998 in 1999) 
tekmovalna hoja 5000m 
 
Člani (letnik 1997 in starejši) 
tekmovalna hoja 5000m 
 
Članice (letnik 1997 in starejši) 
tekmovalna hoja 5000m 
 
Okvirni urnik: 
 
11:00 pionirji/ pionirkeU12 – 1000m 

11:30 pionirji/pionirke U14 – 2000m 

12:00 pionirji/pionirke U16 – 3000m 

12:30 ml.mladinci/ml.mladinke – 5000m 

12:30 st.mladinci/st.mladinke – 5000m  

12:30 člani/članice – 5000m 

 
Končni urnik bo določen glede na število prijavljenih. 
 
MERITVE ČASOV: Meritve časov bodo opravljene ročno s strani Zbora atletskih 
sodnikov AD Kladivar. 



OSTALA DOLOČILA: 
 
Tekmuje se po pravilih IAAF in AZS. Vsak tekmovalec tekmuje na lastno 
odgovornost. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo 
škodo, pogrešane predmete ter morebitne poškodbe tekmovalcev.  
Vsi tekmovalci morajo imeti hlače nad koleni. 
 
 
TOČKOVANJE  
 
Na vsaki posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 15 točk, drugouvrščeni 14 točk, 
tretjeuvrščeni 13 točk, itd. V primeru, da bo v posamezni kategoriji uvrščenih 
več kot 15 tekmovalcev, bodo v tej kategoriji podeljene točke glede na število 
uvrščenih (prvouvrščeni dobi x točk, drugouvrščeni x-1 točko, tretjeuvrščeni x-2 
točki, itd.). Za končni vrstni red društev se bodo upoštevale vse točke, ki so jih 
osvojili atleti posameznega društva v vseh kategorijah. Za Ekipni pokal Slovenije 
v hoji se bodo upoštevale točke vseh petih (5) tekmovanj. Ekipni prvak bo 
društvo, ki bo zbralo največ točk. V primeru, da bo v končni razvrstitvi več 
društev z enakim številom točk, se bodo za končno razvrstitev upoštevale 
najboljše posamezne uvrstitve.  
 
 
Športni pozdrav! 

Atletsko društvo Kladivar Celje 


