EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
360.
Kraj in prireditelj:

Koper, Atletski klub Koper

361.
Datum tekmovanja: sobota, 15. maj 2021 ob 13.30
362.
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.
363.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2006 in 2007)
	100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m,
10 ovir), 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir), 4x100 m, 4x300 m,
hoja 3000 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (4 kg), disk (1 kg), kladivo (4 kg),
kopje (600 g)
PIONIRKE - U16 (2006 in 2007)
100 m, 300 m, 1000 m, 2000 m, 80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m,
8 ovir), 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir), 4x100 m, 4x300 m,
hoja 3000 m, daljina, troskok, višina, palica, krogla (3 kg), disk (1 kg), kladivo (3 kg),
kopje (400 g)
Na tekmovanju lahko nastopijo tudi pionirji / pionirke (U14).
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364.
Omejitve nastopa: Pionirji / pionirke (U16) in (U14) lahko nastopijo v dveh (2) disciplinah.
Pri pravici nastopanja je potrebno upoštevati Splošne določbe, točka 1.3. Omejitve, ki
podrobneje opredeljuje daljše teke.
365.
OKVIRNI URNIK:
13.30		
DALJINA (m)
13.45		
PALICA (m)
14.00
Hoja 3000 m (m+ž)
14.30			
14.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
15.00
80 m ovire (ž)
DALJINA (ž)
15.15
100 m ovire (m)
15.30
100 m (ž)
VIŠINA (ž)
			
15.50
100 m (m)		
16.15
1000 m (ž)
PALICA (ž)
16.30
1000 m (m)		
16.45
300 m (ž)		
17.05
300 m (m)
TROSKOK (m)
17.25
300 m ovire (ž)		
17.40
300 m ovire (m)		
18.00
4x100 m (ž)
VIŠINA (m)
18.15
4x100 m (m)		
18.30
2000 m (ž)
TROSKOK (ž)
18.45
3000 m (m)
19.10
4x300 m (ž)
19.25
4x300 m (m)
19.45
Proglasitev zmagovalnih ekip

KLADIVO (m)
KLADIVO (ž)

DISK (m)
KROGLA (ž)
DISK (ž)
KROGLA (m)
KOPJE (m)
KOPJE (ž)

Delegat AZS izdela dokončni urnik tekmovanja v sodelovanju z organizatorjem na podlagi
števila prijavljenih atletov.
Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja. Če bo prijavljeno večje število
atletov v disciplini hoje, bodo nastopili ločeno.
366.
Žrebanje za ekipno prvenstvo: pri razporejanju atletov v skupine je potrebno upoštevati
20. člen Tehničnih pravil in Priročnik za tekoče leto - glej stran 32, točko 4.1.6.1., alinea (č).
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367.
Število poskusov v tehničnih disciplinah: v daljinskih skokih in v metih imajo atleti
štiri (4) poskuse.
368.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (m)
130 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (ž)
120 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (m)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm;
palica (ž)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Začetna višina za skok s palico je za 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.
369.
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 razvrstitvi klubov upošteva
večje število zmag, nato drugih mest, tretjih, itd.
370.
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 U16;
• 1 pokal za ekipnega zmagovalca v kategoriji - pionirke U16;
• 5 plaket za 2. - 6. mesto v kategoriji - pionirji U16;
• 5 plaket za 2. - 6. mesto v kategoriji - pionirke U16.
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