POSAMIČNA
PRVENSTVA
SLOVENIJE

PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA ČLANE in ČLANICE
1.
Kraj tekmovanja:

Olimpijski vadbeni center, Zaloška cesta 20, Novo mesto

2.
Prireditelj:

AK Krka Novo mesto

3.
Datum tekmovanja: sobota, 9. februar 2019 ob 13.00 uri.
4.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1999 in starejši)
	60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.067 m,
med ovirami 9.14 m, 5 ovir), 4x400 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (7.26 kg)
ČLANICE (1999 in starejše)
	60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m,
med ovirami 8.50 m, 5 ovir), 4x400 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (4 kg)
5.
Na prvenstvu Slovenije v dvorani za člane in članice lahko nastopijo tudi tuji državljani.
Pravico do prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 10). Za tuje državljane
velja rok prijave: do srede do 12.00 ure.
6.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!
7.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
12.50
13.00
13.25
13.55
14.10
14.20

OTVORITEV TEKMOVANJA
60 m (ž) KV
Troskok (m)
60 m (m) KV
60 m ovire (ž) KV
Palica (m)
60 m ovire (m) KV
400 m (ž)
Troskok (ž)
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14.40
15.05
15.10
15.25
15.35
15.50
16.00
16.15
16.35
16.55
17.05
17.15
17.30
17.50
18.05

400 m (m)
60 m (ž) F
Višina (ž)
60 m (m) F
60 m ovire (ž) F
60 m ovire (m) F
Daljina (m)
800 m (ž)
800 m (m)
200 m (ž)		
Krogla (ž)
200 m (m)
Palica (ž)
1500 m (ž)
Daljina (ž), Višina (m)
1500 m (m)
3000 m (ž)		
Krogla (m)
3000 m (m)
4x400 m (ž)
4x400 m (m)

8.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale osem (8)
atletov iz vseh kvalifikacijskih tekov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženih v kvalifikacijah in so uvrščeni na
8. mesto, se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
9.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (člani)
165 cm, po 5 cm do 200 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (članice)
145 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (člani)
360 cm, po 20 cm do 440 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (članice)
240 cm, po 20 cm do 300 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
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10.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
60 m
7.10
200 m
22.25
400 m
52.00
800 m
1:59.00
1500 m
4:10.00
3000 m
brez norme
60 m ovire
8.60
4x400 m
brez norme
Daljina
7.15
Troskok
14.70
Višina
2.00
Palica
4.80
Krogla
15.50

ŽENSKE
60 m
7.95
200 m
24.80
400 m
58.50
800 m
2:16.50
1500 m
4:50.00
3000 m
brez norme
60 m ovire
8.85
4x400 m
brez norme
Daljina
6.00
Troskok
12.90
Višina
1.75
Palica
3.70
Krogla
14.00

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
11.
Priznanja: Proglasitve se izvedejo samo za državno prvenstvo slovenskih atletov.
Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 32 zlatih, 32 srebrnih in 32 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE
12.
Kraj tekmovanja:

Olimpijski vadbeni center, Zaloška cesta 20, Novo mesto

13.
Prireditelj:

AK Krka Novo mesto

14.
Datum tekmovanja: sobota, 16. februar 2019 ob 13.00 uri.
15.
Kategorije in discipline:
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)
	60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.50 m, višina 1.00 m,
med ovirami 8.90 m, 5 ovir), 4x400 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (6 kg)
* hoja 3000 m (glej stran 89.)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
	60 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m,
med ovirami 8.50 m, 5 ovir), 4x400 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (4 kg)
* hoja 3000 m (glej stran 89.)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi mlajši mladinci / mladinke.
16.
Na prvenstvu Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke lahko nastopijo tudi
tuji državljani. Pravico do prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 21).
Za tuje državljane velja rok prijave: do srede do 12.00 ure.
17.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!
18.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
12.50
13.00
13.25

OTVORITEV TEKMOVANJA
60 m (ž) KV
Troskok (m)
60 m (m) KV
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13.55
14.10
14.20
14.40
15.05
15.10
15.25
15.35
15.50
16.00
16.15
16.35
16.55
17.05
17.15
17.30
17.50
18.05

60 m ovire (ž) KV
Palica (m)
60 m ovire (m) KV
400 m (ž)
Troskok (ž)
400 m (m)
60 m (ž) F
Višina (ž)
60 m (m) F
60 m ovire (ž) F
60 m ovire (m) F
Daljina (m)
800 m (ž)
800 m (m)
200 m (ž)		
Krogla (ž)
200 m (m)
Palica (ž)
1500 m (ž)
Daljina (ž), Višina (m)
1500 m (m)
3000 m (ž)		
Krogla (m)
3000 m (m)
4x400 m (ž)
4x400 m (m)

19.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale osem (8)
atletov iz vseh kvalifikacijskih tekov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženih v kvalifikacijah in so uvrščeni na
8. mesto, se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
20.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (st. mladinci)
150 cm, po 5 cm do 185 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (st. mladinke)
140 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (st. mladinci)
280 cm, po 20 cm do 380 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (st. mladinke)
230 cm, po 20 cm do 310 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
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21.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
60 m
7.25
200 m
23.00
400 m
52.40
800 m
2:00.00
1500 m
brez norme
3000 m
brez norme
60 m ovire
8.60
4x400 m
brez norme
hoja 3000 m
brez norme
Daljina
6.60
Troskok
13.50
Višina
1.90
Palica
4.10
Krogla
11.75

ŽENSKE
60 m
8.15
200 m
26.00
400 m
59.80
800 m
2:22.00
1500 m
brez norme
3000 m
brez norme
60 m ovire
9.00
4x400 m
brez norme
hoja 3000 m
brez norme
Daljina
5.60
Troskok
11.70
Višina
1.65
Palica
3.00
Krogla
10.50

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
22.
Priznanja: Proglasitve se izvedejo samo za državno prvenstvo slovenskih atletov.
Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 32 zlatih, 32 srebrnih in 32 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE
23.
Kraj tekmovanja:

Olimpijski vadbeni center, Zaloška cesta 20, Novo mesto

24.
Prireditelj:

AK Krka Novo mesto

25.
Datum tekmovanja: sobota, 2. februar 2019 ob 13.00 uri.
26.
Kategorije in discipline:
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
	60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.50 m, višina 0.914 m, med ovirami 8.90 m,
5 ovir), 4x200 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (5 kg)
* hoja 3000 m (glej stran 89.)
MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
	60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.762 cm, med ovirami 8.25 m,
5 ovir), 4x200 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (3 kg)
* hoja 3000 m (glej stran 89.)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).
27.
Na prvenstvu Slovenije v dvorani za mlajše mladince in mladinke lahko nastopijo tudi
tuji državljani. Pravico do prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 32).
Za tuje državljane velja rok prijave: do srede do 12.00 ure.
28.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!
29.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
12.50
13.00
13.25

OTVORITEV TEKMOVANJA
60 m (ž) KV
Troskok (m)
60 m (m) KV
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13.55
60 m ovire (ž) KV
Palica (m)
14.10
60 m ovire (m) KV
14.20
400 m (ž)
Troskok (ž)
14.40
400 m (m)
15.05
60 m (ž) F
Višina (ž)
15.10
60 m (m) F
15.25
60 m ovire (ž) F
15.35
60 m ovire (m) F
Daljina (m)
15.50
800 m (ž)
16.00
800 m (m)		
Krogla (ž)
16.15
1500 m (ž)
16.25
1500 m (m)
Palica (ž)
16.40
4x200 m (ž)
16.55
4x200 m (m)
Daljina (ž), Višina (m)
17.15			
Krogla (m)
30.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale osem (8)
atletov iz vseh kvalifikacijskih tekov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženih v kvalifikacijah in so uvrščeni na
8. mesto, se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
31.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (ml. mladinci)
140 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ml. mladinke)
135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (ml. mladinci)
220 cm, po 20 cm do 320 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (ml. mladinke)
200 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.

– 68 –

32.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
60 m
7.40
400 m
54.20
800 m
2:04.00
1500 m
brez norme
60 m ovire
8.80
4x200 m
brez norme
hoja 3000 m
brez norme
Daljina
6.30
Troskok
13.00
Višina
1.82
Palica
3.80
Krogla
13.20

ŽENSKE
60 m
8.30
400 m
1:01.20
800 m
2:29.00
1500 m
brez norme
60 m ovire
9.35
4x200 m
brez norme
hoja 3000 m
brez norme
Daljina
5.40
Troskok
11.40
Višina
1.60
Palica
2.80
Krogla
12.30

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
33.
Priznanja: Proglasitve se izvedejo samo za državno prvenstvo slovenskih atletov.
Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 28 zlatih, 28 srebrnih in 28 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
34.
Kraj tekmovanja:

Olimpijski vadbeni center, Zaloška cesta 20, Novo mesto

35.
Prireditelj:

AK Krka Novo mesto

36.
Datum tekmovanja: sobota, 26. januar 2019 ob 13.00 uri.
37.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)
	60 m, 300 m, 1000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 13.00 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 5 ovir),
4x200 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (4 kg)
* hoja 2000 m (glej stran 89.)
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)
	60 m, 300 m, 1000 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.50 m, 5 ovir),
4x200 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (3 kg)
* hoja 2000 m (glej stran 89.)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U14).
38.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
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39.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
12.50
13.00
13.35
14.10
14.25
14.40
14.55
15.20
15.25
15.40
15.50
16.00
16.35
17.00
17.20
17.35
17.55

OTVORITEV TEKMOVANJA
60 m (ž) KV
Troskok (m)
60 m (m) KV
Višina (ž), Palica (m)
60 m ovire (ž) KV
60 m ovire (m) KV
Troskok (ž)
1000 m (ž)
1000 m (m)
60 m (ž) F
60 m (m) F
60 m ovire (ž) F
Daljina (m)
60 m ovire (m) F
Višina (m)
300 m (ž)		
Krogla (ž)
300 m (m)
Palica (ž)
* hoja 2000 m (m+ž/U16)
4x200 m (ž)
Daljina (ž)
Krogla (m)
4x200 m (m)
** hoja 3000 m (m+ž/U18, U20)

Opomba:
*	V primeru, če bo prijavljeno večje število atletov in atletinj, bodo nastopili ločeno po spolu
(m - 17.00; ž - 17.15)
** V primeru, če bo prijavljeno večje število atletov in atletinj, bodo nastopili ločeno po spolu
(m - 17.55; ž - 18.15)
40.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale osem (8)
atletov iz vseh kvalifikacijskih tekov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženih v kvalifikacijah in so uvrščeni na
8. mesto, se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
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41.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
135 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji)
po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor;
palica (pionirke)
po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor.
Začetna višina za skok s palico je v pionirski kategoriji za 15-20 cm nižja od najslabšega
prijavljenega rezultata atletov.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
42.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 26 zlatih, 26 srebrnih in 26 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE, LETNIK 2006
43.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

44.
Datum tekmovanja: sobota, 19. januar 2019 ob 11.00 uri.
45.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - 13 (2006)
	60 m, 600 m, 50 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
daljina (cona odriva), troskok (cona odriva), višina, palica
PIONIRKE - 13 (2006)
	60 m, 600 m, 50 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
daljina (cona odriva), troskok (cona odriva), višina, palica
Na tekmovanju lahko nastopijo samo pionirji / pionirke, letnik 2006.
46.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v dveh (2) disciplinah. Kdor nastopi v teku na 600 m, ta
dan ne more nastopiti v nobeni drugi disciplini.
V teku na 600 m lahko v eni skupini nastopi največ pet (5) tekmovalcev.
47.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
11.00
Teki prvenstev
14.30		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)
		
Troskok (ž)
		
Troskok (m)
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Palica (m)
Palica (ž)
Višina (m)
Višina (ž)

48.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 50 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
OPOMBA:
	V teku čez ovire se upošteva žreb prog na sledeči način:
1.) 3., 4., 5. steza; 2.) 2., 6. steza; 3.) 1. steza.

49.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino in troskoku, imajo atleti
štiri (4) poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve
(2) skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino in troskoku se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva
obsega odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone
odriva za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
50.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
120 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
100 cm, po 5 cm do 130 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji)
po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor;
palica (pionirke)
po 10 cm oziroma po 5 cm navzgor.
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Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
51.
Posebnosti - troskok (cona odriva):
Dolžina zaleta v troskoku za pionirje in pionirke je 15.00 m.
Cona odriva v troskoku za pionirje je maksimalno 8.00 m od jame.
Cona odriva v troskoku za pionirke je maksimalno 7.00 m od jame.
Posebnosti - palica:
Dolžina zaleta pri palici za pionirje in pionirke je 12.00 m.
Dolžina palice za pionirje in pionirke je 3.35 m.
52.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 14 zlatih, 14 srebrnih in 14 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE, LETNIK 2007
53.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

54.
Datum tekmovanja: sobota, 19. januar 2019 ob 11.00 uri.
55.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - 12 (2007)
	60 m, 600 m, 50 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
daljina (cona odriva), višina
PIONIRKE - 12 (2007)
	60 m, 600 m, 50 m ovire (do 1. ovire 12.00 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir),
daljina (cona odriva), višina
Dodatno:
Mešana štafeta (3 pionirji in 3 pionirke) – 25 m v eno smer, okrog stojala, 25 m nazaj okoli
svoje ekipe, predaja palice.
Zaporedje tekmovalcev v štafeti je odločitev društva. Naenkrat tekmujejo tri (3) štafete.
Zadnji tekmovalec v štafeti teče 50 m naravnost (v cilj).
Na tekmovanju lahko nastopijo samo pionirji / pionirke, letnik 2007.
56.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v eni (1) individualni disciplini in eni (1) štafeti.
Kdor nastopi v teku na 600 m, lahko nastopi še v štafeti.
V teku na 600 m lahko v eni skupini nastopi največ pet (5) tekmovalcev.
57.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
10.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
11.00
Teki prvenstev
14.30		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)
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Višina (m)
Višina (ž)

58.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 50 m ovire se uvrsti v finale A šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
V teku na 60 m in 60 m ovire se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih
atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
OPOMBA:
	V teku čez ovire se upošteva žreb prog na sledeči način:
1.) 3., 4., 5. steza; 2.) 2., 6. steza; 3.) 1. steza.

59.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
60.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
100 cm, po 5 cm do 130 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
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Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
61.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 16 zlatih, 16 srebrnih in 16 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE, LETNIK 2008
62.
Kraj in prireditelj:

Slovenska Bistrica, AD Slovenska Bistrica

63.
Datum tekmovanja: sobota, 12. januar 2019 ob 11.00 uri.
64.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - 11 (2008)
50 m, 400 m, daljina (cona odriva)
PIONIRKE - 11 (2008)
50 m, 400 m, daljina (cona odriva)
Dodatno:
Mešana štafeta (3 pionirji in 3 pionirke) – 25 m v eno smer, okrog stojala, 25 m nazaj okoli
svoje ekipe, predaja palice.
Zaporedje tekmovalcev v štafeti je odločitev društva. Naenkrat tekmujejo tri (3) štafete.
Zadnji tekmovalec v štafeti teče 50 m naravnost (v cilj).
Na tekmovanju lahko nastopijo samo pionirji / pionirke, letnik 2008.
OPOMBA:
	V teku na 400 m se teče v smeri urinega kazalca (obratno kot je v navadi).

65.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v eni (1) individualni disciplini in eni (1) štafeti.
Kdor nastopi v teku na 400 m, lahko nastopi še v štafeti.
V teku na 400 m s skupinskim štartom lahko v eni skupini nastopi največ pet (5)
tekmovalcev.
OPOMBA:
	Vsi atleti nastopajo v copatih (brez šprinteric).

66.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
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10.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
11.00
Teki prvenstev
14.00		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)
67.
Napredovanje v finale v teku na 50 m: v finale A se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih
tekov s časi od 1. - 5. mesta, v finale B pa se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih tekov s
časi od 6. - 10. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 6. mesta naprej.
V teku na 50 m se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih atletov.
Če je več atletov v teku na 50 m z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so
uvrščeni na 5. mesto (oziroma 10. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
68.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
69.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE, LETNIK 2009
70.
Kraj in prireditelj:

Slovenska Bistrica, AD Slovenska Bistrica

71.
Datum tekmovanja: sobota, 12. januar 2019 ob 11.00 uri.
72.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - 10 (2009)
50 m, 200 m, daljina (cona odriva)
PIONIRKE - 10 (2009)
50 m, 200 m, daljina (cona odriva)
Dodatno:
Mešana štafeta (3 pionirji in 3 pionirke) – 20 m v eno smer, okrog stojala, 20 m nazaj okoli
svoje ekipe, predaja palice.
Zaporedje tekmovalcev v štafeti je odločitev društva. Naenkrat tekmujejo tri (3) štafete.
Zadnji tekmovalec v štafeti teče 40 m naravnost (v cilj).
Na tekmovanju lahko nastopijo samo pionirji / pionirke, letnik 2009.
OPOMBA:
	V teku na 200 m se teče v smeri urinega kazalca (obratno kot je v navadi).

73.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v eni (1) individualni disciplini in eni (1) štafeti.
Kdor nastopi v teku na 200 m, lahko nastopi še v štafeti.
V teku na 200 m s skupinskim štartom lahko v eni skupini nastopi največ pet (5)
tekmovalcev.
OPOMBA:
	Vsi atleti nastopajo v copatih (brez šprinteric).

74.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
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10.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
11.00
Teki prvenstev
14.00		
Daljina (ž)
		
Daljina (m)
75.
Napredovanje v finale v teku na 50 m: v finale A se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih
tekov s časi od 1. - 5. mesta, v finale B pa se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih tekov s
časi od 6. - 10. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 6. mesta naprej.
V teku na 50 m se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih atletov.
Če je več atletov v teku na 50 m z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so
uvrščeni na 5. mesto (oziroma 10. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
76.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4)
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2)
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
77.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH V DVORANI
78.
Kraj in prireditelj:
79.
Datum tekmovanja: sobota, 2. marec 2019 ob 10.30 uri.
nedelja, 3. marec 2019 ob 10.30 uri.
80.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1999 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 (2000 in 2001) - 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 (2002 in 2003) - 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 ovirami 8.90 m, 5 ovir), višina, 1000 m
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005) - 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 (1999 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 (2000 in 2001) - 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 (2002 in 2003) - 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 (2004 in 2005) - 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).
81.
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.
82.
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 tekmovanja (poglavje o mnogobojih).
83.
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.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)
84.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, AD MASS Ljubljana

85.
Datum tekmovanja: sobota, 9. marec 2019 ob 11.00 uri.
86.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2006 in 2007) - četveroboj
60 m, daljina (cona odriva), suvanje težke žoge (3 kg), 600 m
PIONIRKE - U14 (2006 in 2007) - četveroboj
60 m, suvanje težke žoge (2 kg), daljina (cona odriva), 600 m
87.
Urnik: narejen bo na osnovi števila prijavljenih atletov. Vse discipline državnega prvenstva
v mnogoboju se morajo izvesti v dvorani.
88.
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 (U14) 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 takem
primeru je potrebno do zaključka prijavnega roka posredovati poimenski seznam ekip po
e-pošti na AZS.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
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OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
89.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plaketo.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
• 1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
V DVORANI ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)
90.
Kraj in prireditelj:

Slovenska Bistrica, AD Slovenska Bistrica

91.
Datum tekmovanja: sobota, 16. marec 2019 ob 11.00 uri.
92.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U12 (2008 in 2009) - četveroboj
60 m, daljina (cona odriva), suvanje težke žoge (2 kg), 300 m
PIONIRKE - U12 (2008 in 2009) - četveroboj
60 m, suvanje težke žoge (2 kg), daljina (cona odriva), 300 m
93.
Urnik: narejen bo na osnovi števila prijavljenih atletov. Vse discipline državnega prvenstva
v mnogoboju se morajo izvesti v dvorani.
V teku na 60 m nastopa v vsaki skupini po največ pet (5) atletov.
OPOMBA:
	V teku na 300 m se teče v smeri urinega kazalca (obratno kot je v navadi).

94.
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 (U12) 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 takem
primeru je potrebno do zaključka prijavnega roka posredovati poimenski seznam ekip po
e-pošti na AZS.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
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OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
95.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plaketo.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
• 3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
• 3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
• 1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI V TEKMOVALNI HOJI ZA
STAREJŠE MLADINCE / MLADINKE, MLAJŠE MLADINCE / MLADINKE IN
PIONIRJE / PIONIRKE U16
96.
Kraj tekmovanja:

Olimpijski vadbeni center, Zaloška cesta 20, Novo mesto

97.
Prireditelj:

AK Krka Novo mesto

98.
Datum tekmovanja: sobota, 26. januar 2019 ob 17.00 uri.
99.
Kategorije, urnik štartov in discipline:
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)

17.00
17.15

hoja 2000 m
hoja 2000 m

MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)

17.55
17.55

hoja 3000 m
hoja 3000 m

MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)

18.15
18.15

hoja 3000 m
hoja 3000 m

V kategoriji pionirjev / pionirk (U16) lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U14).
V starejši in mlajši mladinski kategoriji lahko nastopijo tuji državljani le z izpolnitvijo
predpisane norme - glej stran 66 (točka 21) in stran 69 (točka 32).
100.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!
101.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirji U16;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirke U16;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše mladinke.
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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)
krogla (7.26 kg)
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
krogla (5 kg)

ČLANICE (1999 in starejše)
krogla (4 kg)
MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
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)
13.15
Kladivo (ž+mme)
13.55		
14.55
Kladivo (m+mmi)
16.00
Proglasitev

Krogla (m+mmi) - miting
Krogla (ž+mme) - miting

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).
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ZIMSKO PRVENSTVO SLOVENIJE V METIH
ZA STAREJŠI MLADINSKI in PIONIRSKI KATEGORIJI
108.
Kraj in prireditelj:

Domžale, AK Domžale

109.
Datum tekmovanja: sobota, 16. marec 2019 ob 10.00 uri.
110.
Kategorije in discipline:
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)
disk (1.75 kg), kladivo (6 kg), kopje (800 g)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)
disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)
disk (1 kg), kladivo (3 kg), kopje (400 g)
V kategoriji starejših mladincev / mladink lahko nastopijo tudi mlajši mladinci / mladinke.
V kategoriji pionirjev / pionirk (U16) lahko nastopijo tudi pionirji /pionirke (U14).
V okviru zimskega prvenstva v metih se lahko izvede suvanje krogle kot disciplina mitinga
za starejši mladinski in pionirski kategoriji.
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)
krogla (6 kg)
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)
krogla (4 kg)

STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
krogla (4 kg)
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)
krogla (3 kg)

111.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v kategoriji starejših mladincev v treh (3) disciplinah.
Pionirji / pionirke (U16) in (U14) smejo nastopiti v dveh (2) disciplinah.
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112.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
09.50
10.00
11.15
12.30
13.45
15.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Kladivo (smi+pi)
Kladivo (sme+pe)
Disk (smi+pi)
Disk (sme+pe)
Proglasitev

Kopje (sme+pe)
Kopje (smi+pi)
Krogla (sme+pe) - miting
Krogla (smi+pi) - miting

Opomba:
Ker ni narejena zaščitna mreža med sektorjem metališča in igriščem malega nogometa, ne
smejo zaradi varnosti v času tekmovanja potekati nobene aktivnosti na nogometnem igrišču.
113.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - starejši mladinci;
• 3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - starejše mladinke;
• 3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - pionirji U16;
• 3 zlate, 3 srebrne in 3 bronaste medalje za kategorijo - pionirke U16;
• rezervne medalje (1 zlata, 1 srebrna in 1 bronasta).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V KROSU
114.
Kraj in prireditelj:

Velenje, AK Velenje

115.
Datum tekmovanja: sobota, 23. marec 2019 ob 12.00 uri.
116.
Kategorije, urnik štartov in discipline:
PIONIRKE - U12 (2008 in 2009)

12.00

500 m

PIONIRJI - U12 (2008 in 2009)

12.05

500 m

PIONIRKE - U14 (2006 in 2007)

12.10

1000 m

PIONIRJI - U14 (2006 in 2007)

12.20

1000 m

PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)

12.30

1500 m

PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)

12.40

1500 m

ČLANI (1999 in starejši) - kratki kros
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)

12.50
12.50
12.50

3000 m
3000 m
4000 m

MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
MLAJŠE ČLANICE do 23 let (1997 - 1999)
ČLANICE (1999 in starejše)

13.10
13.10
13.10
13.10

3000 m
4000 m
5000 m
5000 m

MLAJŠI ČLANI do 23 let (1997 - 1999)
ČLANI (1999 in starejši) - dolgi kros

13.35
13.35

8000 m
8000 m

Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje, v kategoriji
mlajših članov in mlajših članic pa lahko nastopijo le atleti letnika 1997 - 1999.
Končni urnik tekmovanja bo določil delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem po
zaključenih prijavah.
117.
Tekmovalna proga mora biti načrtovana in pripravljena v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja (250. člen). Proga naj poteka razen po ravnini tudi gor in dol. Skico in opis
proge je potrebno poslati v potrditev en (1) mesec pred tekmovanjem.
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118.
Točkovanje za vrstni red ekip: tekmovanje na prvenstvu Slovenije v krosu je posamično in
ekipno. Tuji državljani nastopajo samo v posamičnem delu prvenstva.
V posamezni starostni kategoriji lahko vsako atletsko društvo prijavi neomejeno število
atletov.
Vrstni red društev v posamezni kategoriji se določi na podlagi seštevka točk in sicer:
prvouvrščeni atlet dobi 1 točko, drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.
Zmagovalna ekipa je tista, ki ima najmanjši seštevek točk dveh (2) atletov oziroma dveh (2)
atletinj.
V primeru enakega števila točk odloča o razvrstitvi višja uvrstitev slabšega tekača oziroma
tekačice v ekipi.
Uvrščeni atleti istega kluba, ki niso upoštevani za ekipno uvrstitev, jemljejo točke ostalim
uvrščenim atletom oziroma atletinjam.
119.
Točkovanje za vseekipni vrstni red: razvrstitev društev dobimo tako, da seštejemo točke, ki
so jih društva zbrala v posameznih kategorijah (ločeno za moške in ženske).
Društvo, ki v kateri koli kategoriji osvoji 1. mesto, prejme za ekipno uvrstitev 10 točk, za
2. mesto dobi 9 točk, za 3. mesto dobi 8 točk in tako naprej. To določilo velja v primeru do
deset (10) uvrščenih društev.
Če je v kategoriji uvrščenih enajst (11) ali več društev, prejme zmagovalno društvo toliko
točk kot je uvrščenih društev, drugouvrščeno društvo prejme eno (1) točko manj (n-1),
tretjeuvrščeno društvo prejme dve (2) točki manj (n-2), itd.
Vseekipni prvak, ločeno za moške in ženske kategorije, postane društvo, ki ima največji
seštevek točk. V primeru enakega seštevka, se višje uvrsti tisto društvo, ki ima več višjih
ekipnih uvrstitev.
120.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Zmagovalna ekipa v vsaki kategoriji prejme plaketo z napisom KROS 2019 - Ekipni prvak
(»ime kategorije«).
Vseekipni prvak, ločeno za moške in ženske kategorije, prejme naziv VSEEKIPNI PRVAK KROS 2019 in pokal AZS v trajno last.
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AZS priskrbi:
• 15 zlatih, 15 srebrnih in 15 bronastih medalj;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirke U12;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirke U14;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirke U16;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirji U12;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirji U14;
• 1 plaketo za kategorijo - pionirji U16;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. mladinke;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. mladinci;
• 1 plaketo za kategorijo - st. mladinke;
• 1 plaketo za kategorijo - st. mladinci;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. članice;
• 1 plaketo za kategorijo - ml. člani;
• 1 plaketo za kategorijo - članice;
• 1 plaketo za kategorijo - člani / dolgi kros;
• 1 plaketo za kategorijo - člani / kratki kros;
• 1 pokal za vseekipnega prvaka v moški kategoriji;
• 1 pokal za vseekipnega prvaka v ženski kategoriji.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MARATONU
121.
Kraj in prireditelj:

Ljubljana, Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona

122.
Datum tekmovanja: nedelja, 27. oktober 2019 ob 10.30 uri.
123.
Zadnji dan prijav:
Prijavo atletov za uvrstitev na prvenstvu Slovenije v maratonu morajo društva opraviti preko
Informacijskega sistema AZS.
Naslov: http://azsis.imagine.si - najkasneje do petka, 27. septembra 2019.
 rijavo zaradi plačila štartnine je potrebno urediti v skladu z razpisom tekmovanja tudi pri
P
organizatorju tekmovanja do petka, 27. septembra 2019 na naslovu:
TIMING Ljubljana, Staničeva 41, 1000 Ljubljana
Informacije: www.ljubljanskimaraton.si
124.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v maratonu je potrebno plačati štartnino, ki jo določi
organizator tekmovanja.
125.
Kategorije:
ČLANI (rojeni 1999 in starejši)
ČLANICE (rojene 1999 in starejše)
Atleti, rojeni leta 2000 in mlajši, ne smejo nastopiti v maratonu.
126.
Tekmovalna proga mora biti načrtovana in pripravljena v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja (varovanje, oznake, postaje z vodo in okrepčili, itd). Zaprta mora biti za ves
promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami, trakovi,
sodniško in varnostno službo ter policijo.
Proga mora biti izmerjena od uradnega merilca, ki tudi izda potrdilo o dolžini proge in
skladnosti s Pravili IAAF.
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127.
Pravico nastopa na prvenstvu Slovenije v maratonu imajo atleti, ki so registrirani za društvo,
ki je član AZS.
Ker je Volkswagen 24. Ljubljanski maraton odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi
ostali prebivalci Slovenije in tuji državljani, vendar se jih ne upošteva v uradni razvrstitvi
državnega prvenstva v maratonu.
Za razvrstitev atletov na prvenstvu Slovenije v maratonu se upoštevajo bruto časi.
128.
Zdravstveni pregledi: Vsem atletom, ki se prijavijo za nastop na prvenstvu Slovenije v
maratonu, se priporoča, da opravijo zdravstveni pregled do 30 dni pred tekmovanjem.
Vsak atlet nastopa v maratonu na lastno odgovornost.
129.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji maratona prejmejo medalje
AZS.
130.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna
TtK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - člani;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POLMARATONU
131.
Kraj in prireditelj:

Radenci, Športno društvo Radenci

132.
Datum tekmovanja: sobota, 18. maj 2019 ob 9.00 uri.
133.
Zadnji dan prijav:
Prijavo atletov za uvrstitev na prvenstvu Slovenije v polmaratonu morajo društva opraviti
preko Informacijskega sistema AZS.
Naslov: http://azsis.imagine.si - najkasneje do torka, 7. maja 2019.
 rijavo zaradi plačila štartnine je potrebno urediti v skladu z razpisom tekmovanja tudi pri
P
organizatorju tekmovanja do torka, 7. maja 2019 na naslovu:
Športno društvo Radenci, Radgonska cesta 10, 9252 Radenci
e-pošta: info@maraton-radenci.si
Informacije: www.maraton-radenci.si
134.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v polmaratonu je potrebno plačati štartnino, ki jo določi
organizator.
135.
Kategorije:
ČLANI (rojeni 1999 in starejši)
MLADINCI (rojeni 2000 in 2001)
ČLANICE (rojene 1999 in starejše)
MLADINKE (rojene 2000 in 2001)
Atleti, rojeni leta 2002 in mlajši, ne smejo nastopiti v polmaratonu.
136.
Tekmovalna proga mora biti načrtovana in pripravljena v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja (varovanje, oznake, postaje z vodo in okrepčili, itd). Zaprta mora biti za ves
promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami, trakovi,
sodniško in varnostno službo ter policijo.
Proga mora biti izmerjena od uradnega merilca, ki tudi izda potrdilo o dolžini proge in
skladnosti s Pravili IAAF.
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137.
Pravico nastopa na prvenstvu Slovenije v polmaratonu imajo atleti, ki so registrirani za
društvo, ki je član AZS.
Ker je 39. Maraton treh src odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi ostali prebivalci
Slovenije in tuji državljani, vendar se jih ne upošteva v uradni razvrstitvi državnega
prvenstva v polmaratonu.
Za razvrstitev atletov na prvenstvu Slovenije v polmaratonu se upoštevajo bruto časi.
138.
Zdravstveni pregledi: Vsem atletom, ki se prijavijo za nastop na prvenstvu Slovenije v
polmaratonu, se priporoča, da opravijo zdravstveni pregled do 30 dni pred tekmovanjem.
Vsak atlet nastopa v polmaratonu na lastno odgovornost.
139.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji polmaratona prejmejo
medalje AZS.
140.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna
TtK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - člani;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mladinke.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNEM TEKU NA 10 km
141.
Kraj in prireditelj:	Slovenske Konjice,
Športno društvo Konjiški maraton Slovenske Konjice
142.
Datum tekmovanja: nedelja, 29. september 2019 ob 10.00 uri.
143.
Zadnji dan prijav:
Prijavo atletov za uvrstitev na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km morajo društva
opraviti preko Informacijskega sistema AZS.
Naslov: http://azsis.imagine.si - najkasneje do petka, 20. septembra 2019.
 rijavo zaradi plačila štartnine je potrebno urediti v skladu z razpisom tekmovanja tudi pri
P
organizatorju tekmovanja do petka, 20. septembra 2019 na spletni strani:
www.konjiskimaraton.si
144.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km je potrebno plačati štartnino, ki
jo določi organizator tekmovanja.
145.
Kategorije:
ČLANI (rojeni 1999 in starejši)
STAREJŠI MLADINCI (rojeni 2000 in 2001)
MLAJŠI MLADINCI (rojeni 2002 in 2003)
ČLANICE (rojene 1999 in starejše)
STAREJŠE MLADINKE (rojene 2000 in 2001)
MLAJŠE MLADINKE (rojene 2002 in 2003)
Atleti, rojeni leta 2004 in mlajši, ne smejo nastopiti v cestnem teku.
146.
Tekmovalna proga mora biti dobro obeležena in speljana večji del po asfaltu. Zaprta mora
biti za ves promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami,
trakovi, sodniško in varnostno službo ter policijo.
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Proga mora biti izmerjena od uradnega merilca, ki tudi izda potrdilo o dolžini proge in
skladnosti s Pravili IAAF.
147.
Pravico nastopa na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km imajo atleti, ki so registrirani za društvo, ki je član AZS.
Ker je Konjiški mali maraton odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi ostali prebivalci
Slovenije in tuji državljani, vendar se jih ne upošteva v uradni razvrstitvi državnega prvenstva v cestnem teku na 10 km.
Za razvrstitev atletov na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km se upoštevajo bruto
časi.
148.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
149.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna
TtK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - člani;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše mladinke.
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA ČLANE in ČLANICE
150.
Kraj in prireditelj:

Celje, AD Kladivar Celje

151.
Datum tekmovanja: sobota, 27. julij 2019 ob 15.45 uri,
nedelja, 28. julij 2019 ob 15.45 uri.
152.
Discipline:
ČLANI
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 4x100 m, daljina, palica,
krogla, kladivo
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, troskok,
višina, disk, kopje
ČLANICE
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk,
kopje
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljina,
palica, krogla, kladivo
153.
Na prvenstvu Slovenije za člane in članice lahko nastopijo tudi tuji državljani. Pravico do
prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 157). Za tuje državljane velja rok
prijave: do srede do 12.00 ure.
154.
Način sestavljanja skupin:
a) v teku na 100 m in 200 m ima pravico nastopa 24 najboljših atletov / atletinj.
Upošteva se najboljši rezultat tekoče ali pretekle sezone (dosežen v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja);
b) pravico nastopa v teku na 100 m in 200 m imajo tudi vsi ostali izven 24 najboljših
atletov / atletinj, vendar imajo samo kvalifikacijski (en) tek. Ti atleti bodo razvrščeni
v kvalitetne skupine in bodo v okviru državnega prvenstva razvrščeni od 25. mesta
dalje;
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c) če
 bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 16 atletov,
se izvede polfinale v 2 skupinah. Napredovanje v finale - 3 Q in 2 q;
č)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 24 atletov,
se izvede polfinale v 3 skupinah. Napredovanje v finale - 2 Q in 2 q;
d)	če bo v teku na 400 m, 400 m ovire, v štafeti 4x100 m in 4x400 m prijavljenih več kot
8 atletov oziroma več kot 8 štafet, se teki odvijajo po kvalitetnih skupinah;
e)	tek na 800 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 12 atletov;
f) tek na 1500 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 20 atletov.
155.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 27.07.2019
15.45			
16.20
OTVORITEV TEKMOVANJA
16.30
100 m ovire (ž) PF
TROSKOK (ž)
16.45
110 m ovire (m) PF
16.55
100 m (ž) PF
17.10
100 m (m) PF		
17.25
1500 m (ž)
17.30		
PALICA (m)
17.35
1500 m (m)
17.45
100 m ovire (ž) F
VIŠINA (ž)
17.55
110 m ovire (m) F
DALJINA (m)
18.05
100 m (ž) F
18.10
100 m (m) F
18.20
400 m (ž)
18.35
400 m (m)		
18.50
5000 m (ž)
19.15
5000 m (m)
19.40
4x100 m (ž)
19.50
4x100 m (m)
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KLADIVO (m)

DISK (ž)

KROGLA (m)

KOPJE (ž)

2. DAN - 28.07.2019
15.45			
16.15		
TROSKOK (m)
16.40
400 m ovire (ž)
16.50
400 m ovire (m)		
17.05
200 m (ž) PF
17.20
200 m (m) PF
PALICA (ž)
17.35
800 m (ž)
17.45
800 m (m)
DALJINA (ž)
18.00
3000 m zapreke (ž)
VIŠINA (m)
18.20
3000 m zapreke (m)
18.40
200 m (ž) F		
18.45
200 m (m) F
18.55
3000 m (ž)
19.10
3000 m (m)
19.25
4x400 m (ž)
19.35
4x400 m (m)

KLADIVO (ž)
DISK (m)

KROGLA (ž)
KOPJE (m)

156.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

165 cm, po 5 cm do 200 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
145 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
360 cm, po 20 cm do 440 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
220 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
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157.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
110 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.

10.80
22.50
51.00
1:57.00
4:02.00
9:30.00
15:50.00
16.00
55.00
10:05.00

4x100 m
4x400 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
7.30
15.20
2.10
5.00
15.50
50.00
60.00
65.00

ŽENSKE
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
100 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.

11.90
24.20
58.00
2:15.00
4:45.00
11:30.00
19:30.00
14.90
1:01.00
12:50.00

4x100 m
4x400 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
6.00
13.00
1.80
3.80
14.00
45.00
53.00
53.00

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
158.
Priznanja: Proglasitve se izvedejo samo za državno prvenstvo slovenskih atletov.
Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE ČLANE in MLAJŠE ČLANICE
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE
(razpis za mlajše mladince in mlajše mladinke je na strani 116.)
159.
Kraj in prireditelj:

Nova Gorica, AK Gorica Nova Gorica

160.
Datum tekmovanja: sobota, 29. junij 2019 ob 13.45 uri,
nedelja, 30. junij 2019 ob 14.00 uri.
161.
Na Prvenstvu Slovenije za mlajše člane in mlajše članice imajo pravico nastopa mlajši
člani / mlajše članice (letnik 1997 do 1999) in starejši mladinci / starejše mladinke (letnik
2000 in 2001).
162.
Kategorije in discipline:
MLAJŠI ČLANI (1997-1999)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 4x100 m, daljina, palica, krogla,
kladivo
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, troskok, višina,
disk, kopje
MLAJŠE ČLANICE (1997-1999)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire, 4x100 m, troskok, višina, disk, kopje
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire, 3000 m zapreke, 4x400 m, daljina, palica,
krogla, kladivo
163.
Na prvenstvu Slovenije za mlajše člane in mlajše članice lahko nastopijo tudi tuji državljani.
Pravico do prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 167). Za tuje
državljane velja rok prijave: do srede do 12.00 ure.
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164.
Način sestavljanja skupin:
a) v teku na 100 m in 200 m ima pravico nastopa 24 najboljših atletov / atletinj.
Upošteva se najboljši rezultat tekoče ali pretekle sezone (dosežen v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja);
b) pravico nastopa v teku na 100 m in 200 m imajo tudi vsi ostali izven 24 najboljših
atletov / atletinj, vendar imajo samo kvalifikacijski (en) tek. Ti atleti bodo razvrščeni
v kvalitetne skupine in bodo v okviru državnega prvenstva razvrščeni od 25. mesta
dalje;
c) če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 16 atletov,
se izvede polfinale v 2 skupinah. Napredovanje v finale - 3 Q in 2 q;
č)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 24 atletov,
se izvede polfinale v 3 skupinah. Napredovanje v finale - 2 Q in 2 q;
d)	če bo v teku na 400 m, 400 m ovire, v štafeti 4x100 m in 4x400 m prijavljenih več kot
8 atletov oziroma več kot 8 štafet, se teki odvijajo po kvalitetnih skupinah;
e)	tek na 800 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 12 atletov;
f) tek na 1500 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 20 atletov.
165.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 29.06.2019
13.45
14.20
14.30
14.45
14.55
15.10
15.20
15.45
15.55
16.20
16.35
16.45
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40

PALICA (m/U23, U18)
OTVORITEV TEKMOVANJA
100 m ovire (ž/U18) PF
TROSKOK (ž/U23, U18)
100 m ovire (ž/U23) PF
110 m ovire (m/U18) PF
110 m ovire (m/U23) PF
100 m (ž/U18) PF
100 m (ž/U23) PF
100 m (m/U18) PF
VIŠINA (ž/U23, U18)
100 m (m/U23) PF		
1500 m (ž/U23, U18)
DALJINA (m/U23, U18)
1500 m (m/U23, U18)		
100 m ovire (ž/U18) F
100 m ovire (ž/U23) F
110 m ovire (m/U18) F
110 m ovire (m/U23) F
2000 m zapreke (ž/U18)
– 108 –

KLADIVO (m/U23, U18)

DISK (ž/U23, U18)
KROGLA (m/U23, U18)

17.50
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20
18.45
19.15
19.45
20.00

2000 m zapreke (m/U18)
100 m (ž/U18) F		
100 m (ž/U23) F
100 m (m/U18) F
100 m (m/U23) F
400 m (ž/U23, U18)
400 m (m/U23, U18)
5000 m (m+ž/U23)
4x100 m (ž/U23, U18)
4x100 m (m/U23, U18)

KOPJE (ž/U23, U18)

2. DAN - 30.06.2019
14.00		
PALICA (ž/U23, U18)
14.30		
TROSKOK (m/U23, U18)
15.00 400 m ovire (ž/U23, U18)
15.15 400 m ovire (m/U18)
15.30 400 m ovire (m/U23)		
15.40 200 m (ž/U18) PF		
16.10 200 m (ž/U23) PF		
16.20 200 m (m/U18) PF
16.45 200 m (m/U23) PF
DALJINA (ž/U23, U18)
17.00 800 m (ž/U23, U18)
17.15 800 m (m/U23, U18)
VIŠINA (m/U23, U18)
17.30 3000 m (ž/U23, U18)		
17.45 3000 m (m/U23, U18)		
18.00 200 m (ž/U18) F
18.05 200 m (ž/U23) F
18.10 200 m (m/U18) F
18.15 200 m (m/U23) F
18.25 3000 m zapreke (ž/U23)
18.40 3000 m zapreke (m/U23)
18.55 4x300 m (ž/U18)
19.05 4x300 m (m/U18)
19.15 4x400 m (ž/U23)
19.25 4x400 m (m/U23)

KLADIVO (ž/U23, U18)

DISK (m/U23, U18)
KROGLA (ž/U23, U18)

KOPJE (m/U23, U18)

V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev se lahko pričetek tekmovanja premakne
na zgodnejšo uro.
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166.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

150 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
260 cm, po 20 cm do 320 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
220 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
167.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
110 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.

11.30
22.80
51.00
1:58.00
4:12.00
9:30.00
16:20.00
16.00
56.50
10:05.00

4x100 m
4x400 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
6.90
14.50
2.02
4.70
14.70
48.00
57.00
62.50

ŽENSKE
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
100 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.

12.80
25.40
58.50
2:18.00
4:52.00
11:30.00
19:30.00
14.90
1:06.50
12:50.00

4x100 m
4x400 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
5.85
12.00
1.70
3.50
13.20
40.00
47.00
48.00

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
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168.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE
169.
Kraj in prireditelj:

Novo mesto, AK Krka Novo mesto

170.
Datum tekmovanja: sobota, 22. junij 2019 ob 15.00 uri,
nedelja, 23. junij 2019 ob 15.45 uri.
171.
Kategorije in discipline:
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.00 m, med ovirami
9.14 m, 10 ovir), 4x100 m, daljina, palica, krogla (6 kg), kladivo (6 kg)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.914 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
3000 m zapreke, 4x400 m, troskok, višina, disk (1.75 kg), kopje (800 g)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 5000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami
8.50 m, 10 ovir), 4x100 m, troskok, višina, disk (1 kg), kopje (600 g)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
3000 m zapreke, 4x400 m, daljina, palica, krogla (4 kg), kladivo (4 kg)
V kategoriji starejših mladincev in starejših mladink lahko nastopijo tudi mlajši mladinci /
mladinke.
172.
Na prvenstvu Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke lahko nastopijo tudi tuji
državljani. Pravico do prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 176). Za
tuje državljane velja rok prijave: do srede do 12.00 ure.
173.
Način sestavljanja skupin:
a) v teku na 100 m in 200 m ima pravico nastopa 24 najboljših atletov / atletinj.
Upošteva se najboljši rezultat tekoče ali pretekle sezone (dosežen v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja);
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b) p ravico nastopa v teku na 100 m in 200 m imajo tudi vsi ostali izven 24 najboljših
atletov / atletinj, vendar imajo samo kvalifikacijski (en) tek. Ti atleti bodo razvrščeni
v kvalitetne skupine in bodo v okviru državnega prvenstva razvrščeni od 25. mesta
dalje;
c) če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 16 atletov,
se izvede polfinale v 2 skupinah. Napredovanje v finale - 3 Q in 2 q;
č)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 24 atletov,
se izvede polfinale v 3 skupinah. Napredovanje v finale - 2 Q in 2 q;
d)	če bo v teku na 400 m, 400 m ovire, v štafeti 4x100 m in 4x400 m prijavljenih več kot
8 atletov oziroma več kot 8 štafet, se teki odvijajo po kvalitetnih skupinah;
e)	tek na 800 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 12 atletov;
f) tek na 1500 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 20 atletov.
174.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 22.06.2019
15.00			
15.30 OTVORITEV TEKMOVANJA
15.45 100 m ovire (ž) PF
TROSKOK (ž)
16.05 110 m ovire (m) PF
16.20 100 m (ž) PF
16.40 100 m (m) PF		
16.50		
PALICA (m)
17.05 1500 m (ž)
VIŠINA (ž)
17.15 1500 m (m)
DALJINA (m)
17.30 100 m ovire (ž) F
17.45 110 m ovire (m) F
17.55 100 m (ž) F
18.00 100 m (m) F
18.10 400 m (ž)		
18.30 400 m (m)
18.55 5000 m (m+ž)
19.25 4x100 m (ž)
19.40 4x100 m (m)
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KLADIVO (m)

DISK (ž)
KROGLA (m)

KOPJE (ž)

2. DAN - 23.06.2019
15.45			
16.30 400 m ovire (ž)
TROSKOK (m)
16.45 400 m ovire (m)
17.00 200 m (ž) PF
17.15		
PALICA (ž)
17.20 200 m (m) PF
VIŠINA (m)
17.30			
17.45 800 m (ž)
18.00 800 m (m)
DALJINA (ž)
18.15 3000 m (ž)
18.30 3000 m (m)
18.45 200 m (ž) F		
18.50 200 m (m) F
19.00 3000 m zapreke (ž)
19.15 3000 m zapreke (m)
19.35 4x400 m (ž)
19.45 4x400 m (m)

KLADIVO (ž)

DISK (m)
KROGLA (ž)

KOPJE (m)

175.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
višina (ž)
palica (m)
palica (ž)

165 cm, po 5 cm do 185 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
145 cm, po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
280 cm, po 20 cm do 380 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
220 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
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176.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
110 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.
4x100 m

11.60
23.30
52.50
2:00.00
4:20.00
9:50.00
17:30.00
16.60
58.80
10:35.00
brez norme

4x400 m
Hoja 5000 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
6.40
13.25
1.87
4.00
11.75
40.00
42.00
47.00

ŽENSKE
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
5000 m
100 m ov.
400 m ov.
3000 m zap.
4x100 m

13.15
26.30
59.90
2:23.00
5:10.00
11:50.00
20:30.00
16.20
1:08.50
13:15.00
brez norme

4x400 m
Hoja 5000 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
5.60
11.80
1.65
3.00
10.50
35.00
40.00
39.00

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
177.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 5 2 zlatih, 52 srebrnih in 52 bronastih medalj;
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE
178.
Kraj in prireditelj:

Nova Gorica, AK Gorica Nova Gorica

179.
Datum tekmovanja: sobota, 29. junij 2019 ob 13.45 uri,
nedelja, 30. junij 2019 ob 14.00 uri.
180.
Discipline:
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 0.914 m, med ovirami 9.14 m,
10 ovir), 2000 m zapreke, 4x100 m, daljina, palica, krogla (5 kg), kladivo (5 kg)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.84 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
4x300 m, troskok, višina, disk (1.5 kg), kopje (700 g)
MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
1. dan:	100 m, 400 m, 1500 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.762 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir),
2000 m zapreke, 4x100 m, troskok, višina, disk (1 kg), kopje (500 g)
2. dan:	200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),
4x300 m, daljina, palica, krogla (3 kg), kladivo (3 kg)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).
181.
Na prvenstvu Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke lahko nastopijo tudi tuji
državljani. Pravico do prijave si pridobijo z izpolnitvijo predpisanih norm (točka 185). Za
tuje državljane velja rok prijave: do srede do 12.00 ure.
182.
Način sestavljanja skupin:
a) v teku na 100 m in 200 m ima pravico nastopa 24 najboljših atletov / atletinj.
Upošteva se najboljši rezultat tekoče ali pretekle sezone (dosežen v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja);
b) pravico nastopa v teku na 100 m in 200 m imajo tudi vsi ostali izven 24 najboljših
atletov / atletinj, vendar imajo samo kvalifikacijski (en) tek. Ti atleti bodo razvrščeni
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v kvalitetne skupine in bodo v okviru državnega prvenstva razvrščeni od 25. mesta
dalje;
c) če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 16 atletov,
se izvede polfinale v 2 skupinah. Napredovanje v finale - 3 Q in 2 q;
č)	če bo v teku na 100 m, 200 m, 100 m ovire in 110 m ovire prijavljenih do 24 atletov,
se izvede polfinale v 3 skupinah. Napredovanje v finale - 2 Q in 2 q;
d)	če bo v teku na 400 m, 400 m ovire, v štafeti 4x100 m in 4x400 m prijavljenih več kot
8 atletov oziroma več kot 8 štafet, se teki odvijajo po kvalitetnih skupinah;
e)	tek na 800 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 12 atletov;
f) tek na 1500 m se odvija v kvalitetnih skupinah, če je prijavljenih več kot 20 atletov.
183.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 29.06.2019
13.45
14.20
14.30
14.45
14.55
15.10
15.20
15.45
15.55
16.20
16.35
16.45
17.00
17.10
17.20
17.30
17.40
17.50
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20
18.45

PALICA (m/U23, U18)
OTVORITEV TEKMOVANJA
100 m ovire (ž/U18) PF
TROSKOK (ž/U23, U18)
100 m ovire (ž/U23) PF
110 m ovire (m/U18) PF
110 m ovire (m/U23) PF
100 m (ž/U18) PF
100 m (ž/U23) PF
100 m (m/U18) PF
VIŠINA (ž/U23, U18)
100 m (m/U23) PF		
1500 m (ž/U23, U18)
DALJINA (m/U23, U18)
1500 m (m/U23, U18)		
100 m ovire (ž/U18) F
100 m ovire (ž/U23) F
110 m ovire (m/U18) F
110 m ovire (m/U23) F
2000 m zapreke (ž/U18)
2000 m zapreke (m/U18)
100 m (ž/U18) F		
100 m (ž/U23) F
100 m (m/U18) F
100 m (m/U23) F
400 m (ž/U23, U18)
400 m (m/U23, U18)
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KLADIVO (m/U23, U18)

DISK (ž/U23, U18)
KROGLA (m/U23, U18)

KOPJE (ž/U23, U18)

19.15
19.45
20.00

5000 m (m+ž/U23)
4x100 m (ž/U23, U18)
4x100 m (m/U23, U18)

2. DAN - 30.06.2019
14.00		
PALICA (ž/U23, U18)
14.30		
TROSKOK (m/U23, U18)
15.00 400 m ovire (ž/U23, U18)
15.15 400 m ovire (m/U18)
15.30 400 m ovire (m/U23)		
15.40 200 m (ž/U18) PF
16.10 200 m (ž/U23) PF		
16.20 200 m (m/U18) PF
16.45 200 m (m/U23) PF
DALJINA (ž/U23, U18)
17.00 800 m (ž/U23, U18)
17.15 800 m (m/U23, U18)
VIŠINA (m/U23, U18)
17.30 3000 m (ž/U23, U18)
17.45 3000 m (m/U23, U18)		
18.00 200 m (ž/U18) F
18.05 200 m (ž/U23) F
18.10 200 m (m/U18) F
18.15 200 m (m/U23) F
18.25 3000 m zapreke (ž/U23)
18.40 3000 m zapreke (m/U23)
18.55 4x300 m (ž/U18)
19.05 4x300 m (m/U18)
19.15 4x400 m (ž/U23)
19.25 4x400 m (m/U23)

KLADIVO (ž/U23, U18)

DISK (m/U23, U18)
KROGLA (ž/U23, U18)

KOPJE (m/U23, U18)

V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev se lahko pričetek tekmovanja premakne
na zgodnejšo uro.
184.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (ml. mladinci)
višina (ml. mladinke)
palica (ml. mladinci)
palica (ml. mladinke)

145 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
135 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
240 cm, po 20 cm do 320 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
210 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
– 118 –

Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
185.
Norme za nastop atletov iz drugih držav:
MOŠKI
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
110 m ov.
400 m ov.
2000 m zap.
4x100 m

12.00
23.65
54.30
2:03.50
4:35.00
10:05.00
17.30
1:01.20
7:05.00
brez norme

4x300 m
Hoja 5000 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
6.30
13.20
1.82
3.90
13.20
39.00
38.00
47.00

ŽENSKE
100 m
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
100 m ov.
400 m ov.
2000 m zap.
4x100 m

13.40
27.30
1:01.50
2:28.00
5:22.00
12:10.00
17.20
1:10.50
8:25.00
brez norme

4x300 m
Hoja 5000 m
Daljina
Troskok
Višina
Palica
Krogla
Disk
Kladivo
Kopje

brez norme
brez norme
5.40
11.60
1.60
2.85
12.30
32.00
38.00
37.00

Opomba:
Ob prijavi atletov iz drugih držav je potrebno navesti rezultat (datum in kraj dosežka) ter
spletno stran objave rezultata. Rezultat mora biti dosežen v tekočem ali preteklem letu.
186.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni tekmovalci v posamezni disciplini prejmejo medalje
AZS.
AZS priskrbi:
• 5 0 zlatih, 50 srebrnih in 50 bronastih medalj;
• r ezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
187.
Kraj in prireditelj:

Ravne na Koroškem, Koroški atletski klub Ravne

188.
Datum tekmovanja: sobota, 14. september 2019 ob 14.30 uri,
nedelja, 15. september 2019 ob 14.30 uri.
189.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)
1. dan:	300 m, 1000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir),
4x100 m, hoja 3000 m, daljina, palica, krogla (4 kg), kladivo (4 kg)
2. dan:	100 m, 3000 m, 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir),
4x300 m, troskok, višina, disk (1 kg), kopje (600 g)
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)
1. dan:	300 m, 1000 m, 80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m, 8 ovir),
4x100 m, hoja 3000 m, troskok, višina, disk (1 kg), kopje (400 g)
2. dan:	100 m, 2000 m, 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir),
4x300 m, daljina, palica, krogla (3 kg), kladivo (3 kg)
190.
Omejitve: če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti
štiri (4) poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve
(2) skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.
191.
Način sestavljanja skupin:
• V
 tekih na 100 m, 80 m ovire in 100 m ovire se izvedejo kvalifikacije. Kvalifikacijske
skupine se izžrebajo na način, da so enakovredne na podlagi prijavljenih rezultatov.
Napredovanje v finale je po doseženih časih.
•  V ostalih tekih, ki se tečejo v ločenih stezah in v tekih na srednje proge se tekmovanje
odvija po kvalitetnih skupinah, upošteva pa se absolutni vrstni red.
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192.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 100 m, 80 m ovire in 100 m ovire se uvrsti v finale
A šest (6) atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
B finale se izvede samo v primeru dvanajst (12) ali več uvrščenih atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
193.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 14.09.2019
14.30		
PALICA (m)
14.30		
TROSKOK (ž)
14.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
15.00
hoja 3000 m (m+ž)
15.35
80 m ovire (ž) KV
15.50
100 m ovire (m) KV		
16.00		
DALJINA (m)
16.05
300 m (ž)
VIŠINA (ž)
16.30
300 m (m)		
17.00
80 m ovire (ž) F - B+A
17.15
100 m ovire (m) F - B+A		
17.25
1000 m (ž)
17.35
1000 m (m)
17.50
4x100 m (ž)
18.05
4x100 m (m)

KLADIVO (m)

DISK (ž)
KROGLA (m)
KOPJE (ž)

2. DAN - 15.09.2019
14.30		
PALICA (ž)
14.30		
TROSKOK (m)
15.30
300 m ovire (ž)
15.45
300 m ovire (m)		
16.00
100 m (ž) KV
DALJINA (ž)
16.05		
VIŠINA (m)
16.35
100 m (m) KV		
17.10
2000 m (ž)		
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KLADIVO (ž)
DISK (m)
KROGLA (ž)
KOPJE (m)

17.20
17.40
17.50
18.05
18.15

3000 m (m)
100 m (ž) F - B+A
100 m (m) F - B+A
4x300 m (ž)
4x300 m (m)

Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
194.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
135 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
125 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm;
palica (pionirke)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Začetna višina za skok s palico je za 20 cm nižja od najslabšega prijavljenega rezultata
tekmovalcev.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
195.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 4 6 zlatih, 46 srebrnih in 46 bronastih medalj;
• r ezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14) in (U12)
196.
Kraj in prireditelj:

Koper, AK Koper

197.
Datum tekmovanja: sobota, 28. september 2019 ob 13.00 uri,
nedelja, 29. september 2019 ob 13.30 uri.
198.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2006 in 2007)
1. dan:	200 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 7.00 m, 5 ovir), 4x100 m,
hoja 2000 m, višina, krogla (3 kg)
2. dan:	60 m, 1000 m, 200 m ovire (do 1. ovire 20 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 5 ovir),
4x200 m, daljina (cona), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm)

PIONIRKE - U14 (2006 in 2007)
1. dan:	200 m, 60 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 cm, med ovirami 7.00 m, 5 ovir), 4x100 m,
hoja 2000 m, daljina (cona), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave
165 mm, dolžina repa 155 mm)

2. dan:	60 m, 1000 m, 200 m ovire (do 1. ovire 20 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 5 ovir),
4x200 m, višina, krogla (2 kg)
PIONIRJI - U12 (2008 in 2009)
1. dan:	60 m, 4x200 m, hoja 1000 m, višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm,
dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm)

2. dan:	200 m, 600 m, daljina (cona), krogla (2 kg)
PIONIRKE - U12 (2008 in 2009)
1. dan:	60 m, 4x200 m, hoja 1000 m, daljina (cona), krogla (2 kg)
2. dan:	200 m, 600 m, višina, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm)
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199.
Omejitve: če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti
štiri (4) poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve
(2) skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse,
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo ša nadaljnje tri (3) poskuse.
200.
Način sestavljanja skupin:
• v tekih na 60 m in 60 m ovire se izvedejo kvalifikacije. Kvalifikacijske skupine se
izžrebajo na način, da so enakovredne na podlagi prijavljenih rezultatov.
Napredovanje v finale je po doseženih časih.
• v ostalih tekih, ki se tečejo v ločenih stezah in v tekih na srednje proge se tekmovanje
odvija po kvalitetnih skupinah, upošteva pa se absolutni vrstni red.
201.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 60 m in 60 m ovire se uvrsti v finale A osem (8)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 8. mesta, v finale B pa se uvrsti osem (8) atletov
iz kvalifikacijskih tekov s časi od 9. - 16. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 9. mesta naprej.
B finale se izvede samo v primeru petnajst (15) ali več uvrščenih atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
8. mesto (oziroma 16. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
202.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 28.09.2019
12.50
13.00
13.10
13.20
13.20
13.45
13.55
14.10
14.40

OTVORITEV TEKMOVANJA
Hoja 1000 m (ž/U12)
DALJINA (ž/U12)
Hoja 1000 m (m/U12)
VIŠINA (m/U14)
Hoja 2000 m (m/U14)
Hoja 2000 m (ž/U14)
60 m ovire (ž/U14) KV
60 m ovire (m/U14) KV
60 m (ž/U12) KV
60 m (m/U12) KV
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VORTEX (m/U12)
KROGLA (ž/U12)

15.10
15.45
16.10
16.20
16.40
16.50
17.05
17.20
17.35
17.45

200 m (ž/U14)
DALJINA (ž/U14)
200 m (m/U14)
VIŠINA (m/U12)
60 m (ž/U12) F - B+A
60 m (m/U12) F - B+A
60 m ovire (ž/U14) F - B+A
60 m ovire (m/U14) F - B+A
4x200 m (ž/U12)
4x200 m (m/U12)
4x100 m (ž/U14)
4x100 m (m/U14)

KROGLA (m/U14)
VORTEX (ž/U14)

2. DAN - 29.09.2019
13.30
DALJINA (m/U14)
13.30		
VIŠINA (ž/U14)
13.55
200 m ovire (ž/U14)
14.10
200 m ovire (m/U14)
14.25
60 m (ž/U14) KV
14.55
60 m (m/U14) KV
15.10		
VIŠINA (ž/U12)
15.25
1000 m (m/U14)
DALJINA (m/U12)
15.35
1000 m (ž/U14)		
15.45
600 m (ž/U12)		
15.55
600 m (m/U12)
16.10
60 m (ž/U14) F - B+A
16.20
60 m (m/U14) F - B+A
16.35
200 m (ž/U12)
17.00
200 m (m/U12)
17.30
4x200 m (ž/U14)
17.40
4x200 m (m/U14)

VORTEX (ž/U12)
KROGLA (m/U12)

VORTEX (m/U14)
KROGLA (ž/U14)

203.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji-U14)
115 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirji-U12)
110 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke-U14)
100 cm, po 5 cm do 135 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke-U12)
90 cm, po 5 cm do 120 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm.
Delegat AZS prilagodi predlagano začetno višino in način dvigovanja letvice že pri izdelavi
štartne liste glede na prijavljene rezultate z namenom, da naredi tekmovanje atraktivnejše.
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Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom
tekmovanja.
204.
Končne določbe: v metu vortexa je potrebno upoštevati točko 4.1.12.3 (a). Za sojenje se
uporablja določilo, ki velja za šolska tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
Organizator tekmovanja naj po možnosti zagotovi dve (2) metališči za vortex.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
205.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 3 6 zlatih, 36 srebrnih in 36 bronastih medalj za kategorijo (U14);
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti) za kategorijo (U14).
• 24 zlatih, 24 srebrnih in 24 bronastih medalj za kategorijo (U12);
• rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti) za kategorijo (U12).
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PRVENSTVO SLOVENIJE V DOLGIH TEKIH
206.
Kraj in prireditelj:

Velenje, AK Velenje

207.
Datum tekmovanja: sobota, 13. april 2019 ob 14.00 uri.
208.
Kategorije, discipline in urnik štartov:
PIONIRKE - U14 (2006 in 2007)
PIONIRJI - U14 (2006 in 2007)
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005)
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005)
MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
MLAJŠE ČLANICE (1997 do 1999)
ČLANICE (1999 in starejše)
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)
MLAJŠI ČLANI (1997 do 1999)
ČLANI (1999 in starejši)

2.000 m
3.000 m
3.000 m
5.000 m
5.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m
10.000 m

14.00
14.15
14.35
14.55
15.20
15.45
15.45
15.45
15.45
16.30
16.30
16.30

Na tekmovanju lahko nastopi v eni skupini največ 20 atletov.
209.
Urnik: dokončen urnik državnega prvenstva bo določil delegat AZS v sodelovanju z
organizatorjem na osnovi prijav.
210.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirji U14;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirke U14;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirji U16;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirke U16;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši mladinci;
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•
•
•
•
•

1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše mladinke;
1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši člani;
1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše članice;
1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - člani;
1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI ZA:
• MLAJŠE ČLANE in MLAJŠE ČLANICE
• STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE
• MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE
211.
Kraj in prireditelj:

Velenje, AK Velenje

212.
Datum tekmovanja: sobota, 13. april 2019 ob 11.45 uri.
213.
Kategorije, discipline in urnik štartov:
MLAJŠI ČLANI (1997 do 1999)
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001)
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003)

10.000 m
10.000 m
10.000 m

12.30
12.30
12.30

MLAJŠE ČLANICE (1997 do 1999)
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001)
MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003)

10.000 m
10.000 m
5.000 m

12.30
12.30
11.45

Na tekmovanju ne morejo nastopiti pionirji in pionirke (U16).
214.
Urnik: dokončen urnik državnega prvenstva bo določil delegat AZS v sodelovanju z
organizatorjem na osnovi prijav.
215.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši člani;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše članice.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V MNOGOBOJIH
216.
Kraj in prireditelj:
217.
Datum tekmovanja: sobota, 25. maj 2019 ob 10.00 uri,
nedelja, 26. maj 2019 ob 10.00 uri.
218.
Kategorije in discipline:
ČLANI (1999 in starejši) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla, višina, 400 m
2. dan: 110 m ovire, disk, palica, kopje, 1500 m
STAREJŠI MLADINCI (2000 in 2001) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla (6 kg), višina, 400 m
2. dan:	110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 1.00 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), disk (1.75 kg),
palica, kopje (800 g), 1500 m
MLAJŠI MLADINCI (2002 in 2003) - deseteroboj
1. dan: 100 m, daljina, krogla (5 kg), višina, 400 m
2. dan:	110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 0.914 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), disk (1.5 kg),
palica, kopje (700 g), 1500 m
PIONIRJI - U16 (2004 in 2005) - osmeroboj
1. dan: 60 m, daljina, krogla (4 kg), 300 m
2. dan:	100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir), višina, kopje (600 g),
1000 m
ČLANICE (1999 in starejše) - sedmeroboj
1. dan: 100 m ovire, višina, krogla, 200 m
2. dan: daljina, kopje, 800 m
STAREJŠE MLADINKE (2000 in 2001) - sedmeroboj
1. dan: 100 m ovire, višina, krogla, 200 m
2. dan: daljina, kopje, 800 m
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MLAJŠE MLADINKE (2002 in 2003) - sedmeroboj
1. dan:	100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.762 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir), višina, krogla (3 kg),
200 m
2. dan: daljina, kopje (500 g), 800 m
PIONIRKE - U16 (2004 in 2005) - sedmeroboj
1. dan:	80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m, 8 ovir), višina, krogla (3 kg),
100 m
2. dan: daljina, kopje (400 g), 800 m
OPOMBA:
Prijava atletov / atletinj za nastop v začetnih disciplinah mnogoboja v posamezni kategoriji
ni dovoljeno.
219.
U R N I K:
1. DAN - 25.05.2019
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

2. DAN - 26.05.2019
10.00

Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem na podlagi števila
prijavljenih atletov.
OPOMBA:
Organizator tekmovanja mora zagotoviti dve (2) tekmovališči za skok v višino.
220.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah IAAF in AZS za mnogoboje za vse starostne
kategorije.
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221.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - člani;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši mladinci;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše mladinke;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirji U16;
• 1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirke U16.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14)
222.
Kraj in prireditelj:

Velenje, AK Velenje

223.
Datum tekmovanja: nedelja, 19. maj 2019 ob 10.00 uri.
224.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U14 (2006 in 2007) - četveroboj
	60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm), 600 m
PIONIRKE - U14 (2006 in 2007) - četveroboj
	60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm),
daljina (cona odriva), 600 m
225.
U R N I K:
1. DAN - 19.05.2019
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organiazatorjem na podlagi števila
prijavljenih atletov.
226.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje in tablicah AZS za
mnogoboje.
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju za pionirje / pionirke (U14) 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.
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Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno društvo ali šolo. V takem
primeru je potrebno do zaključka prijavnega roka posredovati poimenski seznam ekip po
e-pošti na AZS.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
227.
Končne določbe: v metu vortexa je potrebno upoštevati točko 4.1.12.3 (a). Za sojenje se
uporablja določilo, ki velja za šolska tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
Organizator tekmovanja naj po možnosti zagotovi dve (2) metališči za vortex.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
228.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plakete.
Vseekipni zmagovalec prejme pokal.
AZS priskrbi:
• 2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
•  3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
•  3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
•  1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)
229.
Kraj in prireditelj:

Maribor, AK Poljane Maribor

230.
Datum tekmovanja: sobota, 18. maj 2019 ob 10.00 uri.
231.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U12 (2008 in 2009) - četveroboj
	60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,
dolžina repa 155 mm), 300 m
PIONIRKE - U12 (2008 in 2009) - četveroboj
	60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm),
daljina (cona odriva), 300 m
232.
U R N I K:
1. DAN - 18.05.2019
09.50
10.00

OTVORITEV TEKMOVANJA
Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem na podlagi števila
prijavljenih atletov.
233.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah IAAF za mnogoboje in tablicah AZS za
mnogoboje.
Prvenstvo Slovenije v mnogoboju za pionirje / pionirke (U12) 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.
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Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno društvo ali šolo. V takem
primeru je potrebno do zaključka prijavnega roka posredovati poimenski seznam ekip po
e-pošti na AZS.
V točkovanju za vseekipnega zmagovalca se upoštevajo vse uvrščene ekipe posameznega
društva (tudi druga, tretja itd.) v kategoriji.
234.
Končne določbe: v metu vortexa je potrebno upoštevati točko 4.1.12.3 (a). Za sojenje se
uporablja določilo, ki velja za šolska tekmovanja (poskusni met in trije meti zaporedoma).
Organizator tekmovanja naj po možnosti zagotovi dve (2) metališči za vortex.
OPOMBA:
V skoku v daljino se skače iz “cone odriva”, prostora, dolžine 80 cm. Cona odriva obsega
odrivno desko ter po 30 cm širok pas pred desko in 30 cm za njo. Odriv izven cone odriva
za zadnjo prestopno črto cone odriva je neuspešen poskus. V kolikor atlet odrine pred
začetkom cone odriva, to štejemo za uspešen skok, izmeri pa se ga od začetne črte cone odriva.
Priporoča se, da je cona odriva rahlo posuta z magnezijo.
Če je odrivna deska predaleč od jame, je potrebno postaviti “cono odriva” bližje jami zaradi
varnosti.
235.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plakete.
Vseekipni zmagovalec prejme pokal.
AZS priskrbi:
•  2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti medalji;
•  3 plakete za pionirje za 1.- 3. mesto;
•  3 plakete za pionirke za 1.- 3. mesto;
•  1 pokal za vseekipnega zmagovalca.
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