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, 8. februar 2020 ob 11.00 uri.
92.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U12 (2009 in 2010) - četveroboj
60 m, daljina (cona odriva), suvanje težke žoge (2 kg), 300 m
PIONIRKE - U12 (2009 in 2010) - 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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