ATLETSKI KLUB KOPER
5. TEKMA EKIPNEGA POKALA SLOVENIJE V HITRI HOJI
SOBOTA, 21. OKTOBRA 2017
KRAJ: atletski stadion Bonifika v Kopru
ORGANIZATOR: Atletski klub Koper, p.p.5 6001 Koper, tel 05/6309041 fax 05/6395042
PRIJAVE: do četrtka 19. oktobra 2017 do 12.00 ure preko aplikacije AZS, za klube iz tujine
po e-mailu: fabio.ruzzier@gmail.com do četrtka 19. oktobra 2017 do 10.00 ure.
ŠTARTNINA: 7,00 EUR za nastop
ODLIČJA: Najboljši trije v posamezni kategoriji prejmejo kolajne.
URNIK TEKEM:
15:00: Hoja 1000m – pionirji/ke U12/
l. 2006/2007
15:15: Hoja 2000m – pionirji/ke U14/
l. 2004/2005
15:35: Hoja 3000m – pionirji/ke U16
l. 2002/2003
16:05: Hoja 5000m – mlajši mladinci/ke l. 2000/2001
16:05: Hoja 5000m – starejši mladinci/ke l. 1998/1999
16:05: Hoja 5000m – člani/ce
l. 1997 in starejši
17:00: Nagrajevanje
KATEGORIJE: tekmuje se v razpisanih starostnih kategorijah tako pri ženskah kot pri
moških.
Končni urnik bo določen glede na število prijavljenih.
MERITVE ČASOV: Meritve časov bodo opravljene ročno s strani Zbora atletskih sodnikov
AK Koper.
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.
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.
AK Koper

