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PRVENSTVO SLOVENIJE V DVORANI
ZA PIONIRJE in PIONIRKE, LETNIK 2011

62.
Kraj in prireditelj: Slovenska Bistrica, AK Poljane Maribor

63.
Datum tekmovanja: nedelja, 30. januar 2022 ob 11.00 uri.

64.
Kategorije in discipline:

PIONIRJI - 11 (2011)
 50 m, 400 m, daljina (cona odriva)

PIONIRKE - 11 (2011)
 50 m, 400 m, daljina (cona odriva)

Dodatno:
Mešana štafeta (3 pionirji in 3 pionirke) – 25 m v eno smer, okrog stojala, 25 m nazaj okoli 
svoje ekipe, predaja palice.
Zaporedje tekmovalcev v štafeti je odločitev društva. Naenkrat tekmujejo tri (3) štafete.  
Zadnji tekmovalec v štafeti teče 50 m naravnost (v cilj).

Na tekmovanju lahko nastopijo samo pionirji / pionirke, letnik 2011.

OPOMBA: 
  V teku na 400 m se teče v smeri urinega kazalca (obratno kot je v navadi).

65.
Omejitve: vsak atlet sme nastopiti v eni (1) individualni disciplini in eni (1) štafeti. 
Kdor nastopi v teku na 400 m, lahko nastopi še v štafeti.
V teku na 400 m s skupinskim štartom lahko v eni skupini nastopi največ pet (5)  
tekmovalcev.

OPOMBA: 
  Vsi atleti nastopajo v copatih (brez šprinteric).

66.
Urnik tekmovanja: določi ga delegat AZS v sodelovanju z organizatorjem tekmovanja glede 
na število prijavljenih. Predlog okvirnega urnika:
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10.50 OTVORITEV TEKMOVANJA
11.00 Teki prvenstev
14.00  Daljina (ž)
  Daljina (m)

67.
Napredovanje v finale v teku na 50 m: v finale A se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih 
tekov s časi od 1. - 5. mesta, v finale B pa se uvrsti pet (5) atletov iz kvalifikacijskih tekov s 
časi od 6. - 10. mesta. 
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 6. mesta naprej.

V teku na 50 m se izvede finale B samo v primeru deset (10) ali več uvrščenih atletov.

Če je več atletov v teku na 50 m z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so 
uvrščeni na 5. mesto (oziroma 10. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde. 
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z  žrebom.

68.
Če bo prijavljenih-nastopajočih več kot 25 atletov v skoku v daljino, imajo atleti štiri (4) 
poskuse in bodo tekmovali v dveh (2) ločenih skupinah. Tekmovalce se žreba v dve (2) 
skupini - slabšo in boljšo skupino.
V primeru, da bo prijavljeno manjše število atletov, bodo imeli vsi atleti tri (3) poskuse, 
najboljših osem (8) atletov pa bo imelo še nadaljnje tri (3) poskuse.

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.

69.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.

 AZS priskrbi:
 •  12 zlatih, 12 srebrnih in 12 bronastih medalj;
 •  rezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).


