Koledar tekmovanj v tekmovalni hoji
ne 06.
so 19.

MAJ
Domžale (AK Domžale)
Velenje (AK Velenje)

Ekipno prvenstvo v hoji / 1. tekma
Ekipno prvenstvo v hoji / 2. tekma

so 16.

JUNIJ
Koper (AK Koper)

Ekipno prvenstvo v hoji / 3. tekma

so 08.
so 15.

SEPTEMBER
Nova Gorica (AK Gorica Nova Gorica)
Ravne (KAK Ravne)

Ekipno prvenstvo v hoji / 4. tekma
Ekipno prvenstvo v hoji / 5. tekma

Razdalje v posameznih starostnih kategorijah
Člani / Članice (1998 in starejši)
Starejši mladinci / Starejše mladinke (1999 in 2000)
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke (2001 in 2002)
Pionirji / Pionirke (U16) (2003 in 2004)
Pionirji / Pionirke (U14) (2005 in 2006)
Pionirji / Pionirke (U12) (2007 do 2009)

3000 m, * 5000 m
3000 m, * 5000 m
3000 m
3000 m
2000 m
1000 m

* D
 isciplina se izvede na tekmovanju na APS za starejše mladince in mladinke
(Nova Gorica, 08.09.2018).
Tekmovalna hoja se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
V vseh kategorijah se uporablja izogibališče (Pit lane). Navodilo za organizacijo izogibališča
je na strani 35., točka 4.1.8. (č), alinea 8.
Na razdaljah do vključno 5000 m je tekmovalec v izogibališču 30 sekund.

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.).
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Za končni vrstni red društev se bodo upoštevale vse točke, ki so jih osvojili atleti
posameznega društva v vseh kategorijah. Za Ekipno prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji
se bodo upoštevale točke vseh petih (5) tekmovanj. Ekipni prvak bo društvo, ki bo zbralo
največ točk.
V primeru, da bo v končni razvrstvi več društev z enakim številom točk, se bodo za končno
razvrstitev upoštevale najboljše posamezne uvrstitve.

Prijave
Prijave na tekmovanje bodo potekale preko Informacijskega sistema AZS. Pravico nastopa
imajo registrirani člani društev.
Na tekmovanjih Ekipnega prvenstva Slovenije v tekmovalni hoji lahko nastopijo tudi tuji
tekmovalci.

Priznanja
Organizator posameznega tekmovanja podeli medalje najmanj prvim trem v vsaki starostni
kategoriji.
Za končno ekipno nagrajevanje bo AZS zagotovila:
• 3 pokala za 1. - 3. mesto;
• 3 plaket za 4. - 6. mesto.
Končna podelitev priznanj v točkovanju Ekipnega prvenstva Slovenije v tekmovalni hoji
bo na zadnjem tekmovanju.

Koordinator tekmovanja
Za izvedbo tekmovanj bo skrbel Ruzzier Fabio iz Kopra.
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