
– 142 –

PRVENSTVO SLOVENIJE V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU
ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U12)

250.
Kraj in prireditelj: Maribor, Atletsko društvo Štajerska

251.
Datum tekmovanja: sobota, 08. maj 2021 ob 10.00 uri.

252.
Kategorije in discipline:

PIONIRJI - U12 (2010 in 2011) - četveroboj
  60 m, daljina (cona odriva), vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm,  

dolžina repa 155 mm), 300 m

PIONIRKE - U12 (2010 in 2011) - četveroboj
  60 m, vortex (teža 125-130 g, skupna dolžina 320 mm, dolžina glave 165 mm, dolžina repa 155 mm),  

daljina (cona odriva), 300 m

253.
U R N I K:

1. DAN - 08.05.2021

09.50 OTVORITEV TEKMOVANJA
10.00 Pričetek prve discipline

Urnik tekmovanja izdela delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem na podlagi števila 
prijavljenih atletov.

254.
Točkovanje: rezultati se točkujejo po tablicah WA za mnogoboje in tablicah AZS za 
mnogoboje.

Prvenstvo Slovenije v mnogoboju 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.
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Možen je nastop tudi večjega števila ekip za posamezno 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.

255.
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.

256.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.
Tri najbolje uvrščene ekipe v posamezni kategoriji prejmejo plakete.
Vseekipni zmagovalec prejme pokal.

 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.


