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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA ČLANE in ČLANICE

299.
Kraj in prireditelj: Celje, AD Kladivar Celje

300.
Datum tekmovanja: sobota, 12. september 2020 ob 13.30 uri,
 nedelja, 13 september 2020 ob 14.00 uri.

301.
Prijave: na ekipnem prvenstvu Slovenije za člane in članice lahko nastopa za vsako društvo 
v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno število štafet.

Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je 
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.

Izjemoma je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem  
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.

302.
Discipline:

ČLANI (2000 in starejši)
 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, 2000 m zapreke, 4x400 m, troskok, 

višina, disk, kopje

ČLANICE (2000 in starejše)
 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, 2000 m zapreke, 4x400 m, daljina, 

palica, krogla, kladivo
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303.
OKVIRNI U R N I K:

1. DAN - 12.09.2020

13.30   KLADIVO (m)
14.00  PALICA (m)
14.20 OTVORITEV TEKMOVANJA
14.30 100 m ovire (ž)  TROSKOK (ž)
14.45 110 m ovire (m) 
15.00 100 m (ž)  DISK (ž)
15.15 100 m (m)
15.30 1500 m (ž)
15.40 1500 m (m) VIŠINA (ž) KROGLA (m)
15.55 400 m (ž) DALJINA (m)
16.15 400 m (m)  KOPJE (ž)
16.35 5000 m (ž)
17.00 5000 m (m)
17.25 4x100 m (ž)
17.35 4x100 m (m)

2. DAN - 13.09.2020

14.00   KLADIVO (ž)
14.30  PALICA (ž)
14.30  TROSKOK (m)
15.00 400 m ovire (ž)
15.15 400 m ovire (m)
15.25 800 m (ž)  DISK (m)
15.40 800 m (m)
15.55 200 m (ž) DALJINA (ž) KROGLA (ž)
16.15 200 m (m) VIŠINA (m)
16.35 2000 m zapreke (ž)
16.45 2000 m zapreke (m)  KOPJE (m)
17.00 3000 m (ž)
17.15 3000 m (m)
17.30 4x400 m (ž)
17.45 4x400 m (m)
18.00 Proglasitev zmagovalnih ekip
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Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na  
podlagi števila prijavljenih atletov.

304.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati 
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 33, točko  
4.1.6.1., alinea (č).

305.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti   
štiri (4) poskuse.

306.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:

višina (m) po 5 cm do 195 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ž) po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (m) po 20 cm do 340 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (ž) po 20 cm do 240 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi 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.

307.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske 
tablice«) iz leta 2017.

Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje 
uvrščene štafete vsakega društva.

V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti  
prijavljenega društva.

V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstit vi društev upošteva  
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
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308.
Priznanja: zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS, drugo in 
tretje uvrščeni ekipi pa prejmeta plaketi.

 AZS priskrbi:
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - člani;
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - članice;
 •  2 plaketi za 2. in 3. mesto v kategoriji - člani;
 •  2 plaketi za 2. in 3. mesto v kategoriji - članice.
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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE

309.
Kraj in prireditelj: Ptuj, AK Ptuj

310.
Datum tekmovanja: sobota, 23. maj 2020 ob 11.30 uri.

311.
Prijave: društvo lahko nastopi na tekmovanju z atleti v vseh disciplinah ali pa le v 
posamezni disciplini po svojem izboru.

Za društvo lahko nastopi v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno 
število štafet.

Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je 
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.

Najpozneje je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem 
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.

312.
Discipline:

STAREJŠI MLADINCI (2001 in 2002)
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ovire (do 1. ovire 13.72 m, višina 
1.00 m, med ovirami 9.14 m, 10 ovir), 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.914 m, med ovirami 35 m, 10 ovir), 
2000 m zapreke, 4x100 m, 4x400 m, hoja 5000 m, daljina, troskok, višina, palica, 
krogla (6 kg), disk (1.75 kg), kladivo (6 kg), kopje (800 g)

STAREJŠE MLADINKE (2001 in 2002)
100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, 
med ovirami 8.50 m, 10 ovir),  400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir), 
2000 m zapreke, 4x100 m, 4x400 m, hoja 5000 m, daljina, troskok, višina, palica, 
krogla (4 kg), disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)

Na tekmovanju lahko nastopijo tudi mlajši mladinci / mladinke.

313.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!
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314.
OKVIRNI U R N I K:

11.00 ** Hoja
11.30   KLADIVO (m)
12.00 * Hoja 5000 m (m+ž) PALICA (m) 
12.30  DALJINA (ž) KLADIVO (ž)
13.00 OTVORITEV TEKMOVANJA
13.15 110 m ovire (m)  
13.30 100 m ovire (ž)  KROGLA (m)
13.45 100 m (m) VIŠINA (ž) DISK (ž)
14.00 100 m (ž)
14.15 800 m (m) DALJINA (m)
14.25 800 m (ž) 
14.45 400 m ovire (m) PALICA (ž) DISK (m) 
15.00 400 m ovire (ž)
15.15 1500 m (m)
15.25 1500 m (ž)
15.40 200 m (m) TROSKOK (ž) KROGLA (ž)
15.55 200 m (ž)  KOPJE (m)
16.10 3000 m (m) VIŠINA (m)
16.25 3000 m (ž)
16.40 400 m (m)
16.55 400 m (ž) 
17.10 2000 m zapreke (m) TROSKOK (m) KOPJE (ž)
17.20 2000 m zapreke (ž)
17.40 4 x 100 m (m)
17.50 4 x 100 m (ž)
18.05 4 x 400 m (m)
18.15 4 x 400 m (ž)
18.30 Proglasitev ekipnih zmagovalcev

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi 
števila prijavljenih atletov.

OPOMBA:
*  Disciplina se točkuje 2x (1x za Ekipno DP za st. mladince / mladinke in 1x za pokal 

v hoji za kategoriji U20 in U23).
**  Pokalno tekmovanje v hoji (kategorije U12, U14, U16 in U18 - glej stran ).  

Če bo prijavljeno večje število atletov v disciplini hoje, bodo nastopili ločeno.
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315.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati 
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 33, točko  
4.1.6.1., alinea (č).

316.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti   
štiri (4) poskuse.

317.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:

višina (m) po 5 cm do 190 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ž) po 5 cm do 160 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (m) po 20 cm do 380 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm;
palica (ž) po 20 cm do 220 cm, naprej po 10 cm in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi 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.

318.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske 
tablice«) iz leta 2017.

Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje 
uvrščene štafete vsakega društva.

V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti  
prijavljenega društva.

V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstit vi klubov upošteva  
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.

319.
Priznanja: Zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS.
Ekipe, uvrščene od 2. - 6. mesta prejmejo plakete.
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 AZS priskrbi:
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - starejši mladinci;
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - starejše mladinke;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - starejši mladinci;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - starejše mladinke.
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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA MLAJŠE MLADINCE in MLAJŠE MLADINKE

320.
Kraj in prireditelj: Velenje, AK Velenje

321.
Datum tekmovanja: sobota, 19. september 2020 ob 15.30 uri.

322.
Prijave: društvo lahko nastopi na tekmovanju z atleti v vseh disciplinah ali pa le v 
posamezni disciplini po svojem izboru.

Za društvo lahko nastopi v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno 
število štafet.

Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je 
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.

Najpozneje je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem 
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.

323.
Discipline:

MLAJŠI MLADINCI (2003 in 2004)
200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.84 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),                
100 m-200 m-300 m-400 m, troskok, višina, disk (1.5 kg), kopje (700 g)

MLAJŠE MLADINKE (2003 in 2004)
200 m, 800 m, 3000 m, 400 m ovire (do 1. ovire 45 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 10 ovir),           
100 m-200 m-300 m-400 m, daljina, palica, krogla (3 kg), kladivo (3 kg)

Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U16).

324.
Omejitve nastopa: mlajši mladinci / mladinke lahko nastopijo v treh (3) disciplinah. 
Pionirji / pionirke (U16) lahko nastopijo v dveh (2) disciplinah.

Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe, točka 1.3. Omejitve, ki  
podrobneje opredeljuje daljše teke.
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325.
OKVIRNI U R N I K:

15.45 ** Hoja  KLADIVO (ž)
15.50 OTVORITEV TEKMOVANJA  
16.00  TROSKOK (m)
16.15  PALICA (ž)
16.30 400 m ovire (ž) 
16.45 400 m ovire (m)  DISK (m)
17.00 200 m (ž)  
17.15 200 m (m) DALJINA (ž)
17.15  VIŠINA (m)
17.35 800 m (ž)  KROGLA (ž)
17.45 800 m (m) 
18.00 3000 m (ž)  KOPJE (m)
18.20 3000 m (m)  
18.40 100 m-200 m-300 m-400 m (ž)
18.55 100 m-200 m-300 m-400 m (m)
19.15 Proglasitev ekipnih zmagovalcev

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi 
števila prijavljenih atletov.

OPOMBA:
*  Disciplina se točkuje 2x (1x za Ekipno DP za ml. mladince / mladinke in 1x za pokal 

v hoji za kategorije U16, U18, U20 in U23).
**  Pokalno tekmovanje v hoji (kategoriji U12 in U14 - glej stran ).  

Če bo prijavljeno večje število atletov v disciplini hoje, bodo nastopili ločeno.

326.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati 
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 33, točko  
4.1.6.1., alinea (č).

327.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti   
štiri (4) poskuse.
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328.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:

višina (m) 150 cm, po 5 cm do 170 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (ž) 210 cm, po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.

Delegat AZS prilagodi 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.

329.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice IAAF (»madžarske 
tablice«) iz leta 2017. Za točkovanje rezultatov štafete 100 m-200 m-300 m-400 m se 
upoštevajo Točkovne tablice AZS za ekipna tekmovanja iz leta 2017 (avtor Henrik Omerzu).

Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje 
uvrščene štafete vsakega društva.

V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti  
prijavljenega društva.

V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstit vi klubov upošteva  
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.

330.
Priznanja: Zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS.
Ekipe, uvrščene od 2. - 6. mesta prejmejo plakete.

 AZS priskrbi:
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - mlajši mladinci;
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - mlajše mladinke;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - mlajši mladinci;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - mlajše mladinke.
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EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U14) in (U12)

331.
Kraj in prireditelj: Ptuj, AK Ptuj

332.
Datum tekmovanja: sobota, 13. junij 2020 ob 15.30 uri.
 nedelja, 14. junij 2020 ob 15.30 uri.

333.
Prijave: društvo lahko nastopi na tekmovanju z atleti v vseh disciplinah ali pa le v  
posamezni disciplini po svojem izboru.

Za društvo lahko nastopi v posamezni disciplini neomejeno število atletov in neomejeno 
število štafet.

Nastopijo lahko tudi učenci in učenke šol, ki jih prijavijo osnovne šole na prijavnem obrazcu, 
ki se nahaja na spletni strani AZS. Prijava se pošlje AZS.

Že prijavljene atlete je možno zamenjati samo z atleti, ki so v štartni listi. Zamenjava je 
možna na tehničnem sestanku, ki bo eno (1) uro pred začetkom tekmovanja.

Najpozneje je možno zamenjati atlete v prijavnici zaradi poškodbe, vendar s soglasjem 
uradnega zdravnika na tekmovanju in delegata AZS.

334.
Kategorije in discipline:

PIONIRJI - U14 (2007 in 2008)
 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 (2007 in 2008)
 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)
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PIONIRJI - U12 (2009 in 2010)
 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 (2009 in 2010)
 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)

335.
Omejitve nastopa: Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe,  
točka 1.3. Omejitve, ki podrobneje opredeljuje daljše teke.

336.
OKVIRNI U R N I K:

1. DAN - 13.06.2020

15.20 OTVORITEV TEKMOVANJA
15.30 Hoja 1000 m (ž/U12) DALJINA (ž/U12) VORTEX (m/U12)
15.40 Hoja 1000 m (m/U12) VIŠINA (m/U14)
15.50 Hoja 2000 m (m/U14)  KROGLA (ž/U12)
15.50 Hoja 2000 m (ž/U14)
16.15 60 m ovire (ž/U14)
16.30 60 m ovire (m/U14)
16.45 60 m (ž/U12)
17.15 60 m (m/U12) DALJINA (ž/U14) VORTEX (ž/U14)
17.45 200 m (ž/U14) VIŠINA (m/U12) KROGLA (m/U14)
18.10 200 m (m/U14)
18.40 4x200 m (ž/U12)
18.55 4x200 m (m/U12)
19.10 4x100 m (ž/U14)
19.15 4x100 m (m/U14)
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2. DAN - 14.06.2020

15.30  DALJINA (m/U12) VORTEX (m/U14)
15.30  VIŠINA (ž/U12) KROGLA (ž/U14)
15.55 200 m ovire (ž/U14)
16.10 200 m ovire (m/U14)
16.25 60 m (ž/U14)
16.55 60 m (m/U14)
17.10  DALJINA (m/U14) VORTEX (ž/U12)
17.25 1000 m (m/U14)
17.35 1000 m (ž/U14)
17.45 600 m (ž/U12) VIŠINA (ž/U14) KROGLA (m/U12)
17.55 600 m (m/U12)
18.10 200 m (ž/U12)
18.35 200 m (m/U12)
19.05 4x200 m (ž/U14)
19.20 4x200 m (m/U14)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi 
števila prijavljenih atletov.

337.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanje atletov v skupine je potrebno upoštevati 
166. člen Pravil za atletska tekmovanja in Priročnik za tekoče leto - glej stran 33, točko  
4.1.6.1., alinea (č).

338.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti   
štiri (4) poskuse.

339.
Točkovanje: za točkovanje rezultatov se upoštevajo Točkovne tablice AZS za ekipna 
tekmovanja iz leta 2015 (avtor Henrik Omerzu).
Za ekipno uvrstitev društev se upoštevajo točke najbolje uvrščenega atleta in najbolje 
uvrščene štafete vsakega društva.
V ekipni razvrstitvi so vsa društva, ne glede na število zastopanih disciplin z atleti  
prijavljenega društva.
V primeru enakega končnega seštevka točk se pri končni razvrstit vi klubov upošteva  
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
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340.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji U14)  110 cm, po 5 cm do 145 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirji U12)  100 cm, po 5 cm do 120 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke U14)  105 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. 
Glavni sodnik lahko v soglasju z delegatom AZS spremeni začetno višino pred začetkom 
tekmovanja.

341.
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.

342.
Priznanja: Zmagovalni ekipi v moški in ženski kategoriji prejmeta pokal AZS.
Ekipe, uvrščene od 2. - 6. mesta prejmejo plakete.

 AZS priskrbi:
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - pionirji U14;
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - pionirke U14;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - pionirji U14;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - pionirke U14.
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - pionirji U12;
 •  1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - pionirke U12;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - pionirji U12;
 •  5 plaket za 2. do 6. mesto v kategoriji - pionirke U12.
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54. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC

343.
Kraj in prireditelj: Murska Sobota, AK Pomurje

344.
Datum tekmovanja: sobota, 10. oktober 2020 ob 11.00 uri.

345.
Zadnji dan prijav:  torek, 6. oktober 2020 (poštni žig) na naslov: 

Atletski klub Pomurje, Mladinska ulica 3,
 9000 Murska Sobota ali 
 e-pošta: davidhorvat@gmail.com

346.
Tekmovalne kategorije in dolžina proge:

1. mlajši pionirji A - letnik 2008 1000 m
2. mlajše pionirke A - letnik 2008 1000 m
3. mlajši pionirji B - letnik 2007 1000 m
4. mlajše pionirke B - letnik 2007 1000 m
5. starejši pionirji A - letnik 2006 1000 m
6. starejše pionirke A - letnik 2006 1000 m
7. starejši pionirji B - letnik 2005 1000 m
8. starejše pionirke B - letnik 2005 1000 m
9. mlajše mladinke - letnika 2003 in 2004 1000 m
10. mlajši mladinci - letnika 2003 in 2004 2000 m
11. starejši mladinci - letnika 2001 in 2002 3000 m
12. starejše mladinke - letnika 2001 in 2002 2000 m
13. članice - letnik 2000 in starejše 3000 m
14. člani - letnik 2000 in starejši 5000 m

Dolžina proge mora biti potrjena s strani TtK AZS. Organizator naj v okviru danih možnosti 
trasiranja proge upošteva poglavje Pravil za atletska tekmovanja. Proga naj poteka razen  
po ravnini tudi gor in dol. Skico in opis proge je potrebno poslati v potrditev en (1) mesec 
pred tekmovanjem.

347.
Pravica nastopa: na krosu imajo pravico nastopa občinske reprezentance s področja  
Republike Slovenije. Vsaka občinska športna zveza lahko prijavi za posamezno kategorijo  
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le po eno tričlansko ekipo, od katerih se za končno razvrstitev točkujeta dva najboljša  
tekača ali tekačici.
Prijave posameznikov SE BO UPOŠTEVALO le v primeru, ko občina (športna zveza) ne  
bo prijavila občinske reprezentance v nobeni kategoriji.
Atleti lahko nastopajo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje.
Že prijavljene atlete je možno nadomestiti zaradi odsotnosti (bolezen, ...) z atleti, ki jih 
občinska reprezentanca dodatno pripelje s seboj. Zamenjava je možna najkasneje do  
90 minut pred začetkom tekmovanja.
Že prijavljene atlete ni možno prestavljati v druge starostne kategorije.

348.
Prijave in štartnina: poimenske prijave občinskih reprezentanc pošljejo občinske športne 
zveze na posebnem formularju. Formular bo organizator tekmovanja poslal občinskim 
športnim zvezam najkasneje do 23. septembra 2020.

Dokaz pravočasne prijave je poštni žig (6. oktober 2020) ali poslana prijava po e-pošti  
na naslov: davidhorvat@gmail.com.
Zakasnelih prijav organizator  tekmovanja ni dolžan upoštevati.

Štartnina znaša 6 EUR za posameznega prijavljenega atleta.

349.
Uvrstitev v občinsko reprezentanco: tekač ali tekačica se uvrsti v občinsko 
reprezentanco v prvi vrsti na osnovi stalnega bivališča, v drugi vrsti se upošteva 
pripadnost podjetju ali šoli, nato pa se upošteva pripadnost športni organizaciji.  
Vrstni red kriterijev se tudi upošteva pri razsoji, če pride do nesporazumov glede prijav  
za dve ali celo več občinskih reprezen tanc.

350.
Urnik tekmovanja: pripravil ga bo organizacijski odbor ob sodelovanju delegata AZS.

351.
Točkovanje za vrstni red ekip: v točkovanju za razvrstitev občinskih reprezentanc se 
upošteva od treh nastopajočih atletov le dve (2) uvrstitvi boljših tekačev oziroma tekačic iz 
posamezne reprezentance.

Vrstni red ekip se določi na podlagi seštevka točk, pri čemer prvouvrščeni atlet dobi 1 točko, 
drugouvrščeni 2 točki, tretjeuvrščeni 3 točke, itd.
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Atlet, ki zaradi odstopa sotekmovalcev iz posamezne občinske reprezentance ostane sam,  
v ekipni razvrstitvi ne dobi točk.

Zmagovalec je občinska reprezentanca, ki ima najmanjši seštevek točk dveh atletov.
V primeru enakega števila točk dveh ali več reprezentanc, odloča o razvr stitvi uvrstitev 
slabšega - drugouvrščenega tekača ali tekačice posamezne reprezentance.

352.
Točkovanje za vseekipnega zmagovalca: vse občinske reprezen tance tekmujejo tudi za 
vseekip nega zmagovalca - ne glede na to ali imajo ekipe v vseh kategori jah. Vrstni red se 
določi na podlagi seštevka točk ekip v posa meznih kategorijah.

Vse občine in mestne občine tekmujejo v enotni skupini.

Prvouvrščena občinska reprezentanca v posamezni kategoriji prejme toliko točk kot je 
uvrščenih občinskih ekip v posamezni kategoriji, drugouvrščena ekipa prejme eno (1) točko 
manj, tretjeuvrščena prejme dve (2) točki manj, itd. 

Vseekipni zmagovalec je občinska reprezentanca, ki ima največji seštevek točk.
V primeru enakega seštevka točk odloča o razvrstitvi večje število ekipnih 1. mest, nato  
2. mest, itd.

353.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Atleti, uvrščeni od 4. - 6. mesta, prejmejo spominske diplome organizatorja.
Prvouvrščena ekipa v vsaki kategoriji prejme pokal.
Ekipe, razvrščene od 2. - 3. mesta v posamezni kategoriji, prejmejo plaketo.
Prvo tri uvrščene ekipe v seštevku točk iz vseh 14 kategorij prejmejo pokale.

 



– 183 –

AZS priskrbi:
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši pionirji A;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše pionirke A;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši pionirji B;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše pionirke B;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši pionirji A;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše pionirke A;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši pionirji B;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše pionirke B;
 •  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 - člani;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice;
 •  14 pokalov (za 1. mesto v posamezni kategoriji);
 •  28 plaket (za 2. in 3. mesto v posamezni kategoriji);
 •  3 pokale (za 1., 2. in 3. mesto v vseekipni uvrstitvi).

 Organizator priskrbi:
 •  42 diplom.

354.
Končne določbe: tekmovanje se bo izvedlo po Pravilih za atletska tekmovanja, za razlago 
razpisa je pristojna TtK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.


