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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE

31.
Kraj tekmovanja: Olimpijski center, Zaloška cesta 20, Novo mesto

32.
Prireditelj: AK Krka Novo mesto

33.
Datum tekmovanja: sobota, 6. marec 2021 ob 11.30 uri.

34.
Kategorije in discipline:

STAREJŠI MLADINCI (2002 in 2003)
  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)

STAREJŠE MLADINKE (2002 in 2003)
  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)

Na tekmovanju lahko nastopijo tudi mlajši mladinci / mladinke.

35.
Omejitve nastopa: upoštevati je potrebno Splošne določbe, točka 1.3., Omejitve!

36.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede 
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:

11.20 OTVORITEV TEKMOVANJA
11.30 60 m (ž) KV Daljina (m)
11.55 60 m (m) KV Palica (m)
12.25 60 m ovire (ž) KV 
12.40 60 m ovire (m) KV
12.50 400 m (ž) 
13.10 400 m (m) Daljina (ž)
13.35 60 m (ž) F Višina (ž)
13.40 60 m (m) F
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13.55 60 m ovire (ž) F
14.05 60 m ovire (m) F 
14.20 800 m (ž)  Krogla (ž)
14.30 800 m (m)  
14.45 200 m (ž) Troskok (m), Palica (ž) 
15.05 200 m (m) 
15.25 1500 m (ž) Višina (m)
15.35 1500 m (m)  Krogla (m)
15.45 3000 m (ž) Troskok (ž) 
16.00 3000 m (m)
16.20 4x400 m (ž)
16.35 4x400 m (m)

37.
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.

38.
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.

39.
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).


