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Koledar tekmovanj v tekmovalni hoji

JUNIJ
so 20. Slovenj Gradec (AK Slovenj Gradec) Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 1. tekma 

Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke

so 27. Novo mesto (AK Krka Novo mesto) Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 2. tekma
Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke (U16)

AVGUST
so 29. Velenje (AK Velenje) Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 3. tekma

Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke

SEPTEMBER
so 05. Celje (AD Kladivar Celje) Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 4. tekma

Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke

so 26. Ptuj (AK Ptuj) Pokal Slovenije v tekmovalni hoji / 5. tekma
Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in starejše mladinke

Razdalje v posameznih starostnih kategorijah na posamezni tekmi

1. tekma

Mlajši člani / Mlajše članice (1998 do 2000) 5000 m
Starejši mladinci / Starejše mladinke (2001 in 2002) 5000 m
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke (2003 in 2004) 5000 m
Pionirji / Pionirke (U16) (2005 in 2006) 3000 m
Pionirji / Pionirke (U14) (2007 in 2008) 2000 m

2. in 3. tekma

Mlajši člani / Mlajše članice (1998 do 2000) 3000 m
Starejši mladinci / Starejše mladinke (2001 in 2002) 3000 m
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke (2003 in 2004) 3000 m
Pionirji / Pionirke (U16) (2005 in 2006) 3000 m
Pionirji / Pionirke (U14) (2007 in 2008) 2000 m
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4. in 5. tekma

Mlajši člani / Mlajše članice (1998 do 2000) 5000 m
Starejši mladinci / Starejše mladinke (2001 in 2002) 5000 m
Mlajši mladinci / Mlajše mladinke (2003 in 2004) 3000 m
Pionirji / Pionirke (U16) (2005 in 2006) 3000 m
Pionirji / Pionirke (U14) (2007 in 2008) 2000 m

Tekmovalna hoja se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
V vseh kategorijah se uporablja izogibališče (Pit lane). Navodilo za organizacijo izogibališča 
je na strani 36., točka 4.1.8. (č), alinea 8.
Na razdaljah do vključno 5000 m je tekmovalec v izogibališču 30 sekund.

Točkovanje

Pokal Slovenije v tekmovalni hoji za mlajše člane / članice, starejše mladince / mladinke, 
mlajše mladince / mladinke, pionirje / pionirke U16 in U14 in je posamično in ekipno.

Na vsaki posamezni tekmi prvouvrščeni dobi 10 točk, drugouvrščeni 9 točk, tretjeuvrščeni 
8 točk, itd. V primeru, da bo v posamezni kategoriji uvrščenih več kot 10 tekmovalcev, 
bodo v tej kategoriji podeljene točke glede na število uvrščenih (prvouvrščeni dobi x točk, 
drugouvrščeni x-1 točko, tretjeuvrščeni x-2 točki, itd.).

Za končni vrstni red atletov in atletinj v posamezni kategoriji se bodo upoštevale točke, ki 
jih je posameznik osvojil na vseh petih (5) tekmah Pokala Slovenije v tekmovalni hoji.

Za končni vrstni red društev se bodo upoštevale vse točke, ki so jih osvojili atleti oziroma 
atletinje posameznega društva v vseh kategorijah. Za Pokal Slovenije v tekmovalni hoji se 
bodo upoštevale točke vseh petih (5) tekmovanj. Pokalni prvak bo društvo, ki bo zbralo 
največ točk, ločeno za moške in ženske.

V primeru, da bo v končni razvrstvi več društev z enakim številom točk, se bodo za končno 
razvrstitev upoštevale najboljše posamezne uvrstitve.
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Prijave

Prijave na tekmovanje bodo potekale preko Informacijskega sistema AZS. Pravico nastopa 
imajo registrirani člani društev.

Na tekmovanjih Pokala Slovenije v tekmovalni hoji ne morejo nastopiti tuji tekmovalci.
 

Priznanja

Trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Prvouvrščena ekipa v posamezni kategoriji prejme plaketo.
Vseekipni zmagovalec prejme pokal.

 AZS priskrbi:
 •   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 - 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;
 •   1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirji U14;
 •   1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - pionirke U14;
 •   10 plaket za 1. mesto v posamezni kategoriji.
 •   1 pokal za vseekipnega zmagovalca v moški kategoriji;
 •   1 pokal za vseekipnega zmagovalca v ženski kategoriji.

Končna podelitev priznanj v točkovanju Pokala Slovenije v tekmovalni hoji bo na zadnjem 
tekmovanju.


