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ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH
ZA ČLANSKI in MLAJŠI MLADINSKI KATEGORIJI

102.
Kraj in prireditelj: Ptuj, AK Ptuj

103.
Datum tekmovanja: nedelja, 24. februar 2019 ob 10.00 uri.

104.
Kategorije in discipline:

ČLANI (1999 in starejši)
 disk (2 kg), kladivo (7.26 kg), kopje (800 g)

ČLANICE (1999 in starejše)
 disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)

MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
 disk (1.5 kg), kladivo (5 kg), kopje (700 g)

MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
 disk (1 kg), kladivo (3 kg), kopje (500 g)

V kategoriji članov / članic lahko nastopijo tudi starejši mladinci / mladinke.
V kategoriji mlajših mladincev / mladink lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).

V okviru zimskega prvenstva v metih se lahko izvede suvanje krogle kot disciplina mitinga 
za članski in mlajši mladinski kategoriji.

ČLANI (1999 in starejši) ČLANICE (1999 in starejše)
 krogla (7.26 kg) krogla (4 kg)
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003) MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
 krogla (5 kg) krogla (3 kg)

105.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v treh (3) disciplinah ene starostne kategorije. 
Pionirji / pionirke (U16) smejo nastopiti v dveh (2) disciplinah.
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106.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede 
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:

09.50 OTVORITEV TEKMOVANJA
10.00 Disk (m+mmi)
10.15 Kopje (ž+mme)
11.15 Disk (ž+mme)
12.45 Kopje (m+mmi) Krogla (m+mmi) - miting
13.15 Kladivo (ž+mme)
13.55  Krogla (ž+mme) - miting
14.55 Kladivo (m+mmi) 
16.00 Proglasitev

107.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.

 AZS priskrbi:
 •  3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - člani;
 •  3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - članice;
 •  3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - mlajši mladinci;
 •  3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - mlajše mladinke;
 •  rezervne medalje (1 zlata, 1 srebrna in 1 bronasta).


