PRVENSTVO SLOVENIJE ZA PIONIRJE in PIONIRKE (U16)
150.
Kraj in prireditelj:

Ptuj, Atletski klub Ptuj

151.
Datum tekmovanja: sobota, 17. september 2022 ob 12.30 uri,
nedelja, 18. september 2022 ob 12.30 uri.
152.
Kategorije in discipline:
PIONIRJI - U16 (2007 in 2008)
1. dan:	300 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 0.84 m, med ovirami 8.50 m, 10 ovir),
4x100 m, hoja 3000 m, daljina, palica, krogla (4 kg), kladivo (4 kg)
2. dan:	100 m, 1000 m, 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir),
4x300 m, troskok, višina, disk (1 kg), kopje (600 g)
PIONIRKE - U16 (2007 in 2008)
1. dan:	300 m, 2000 m, 80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 0.762 m, med ovirami 8 m, 8 ovir),
4x100 m, hoja 3000 m, troskok, višina, disk (1 kg), kopje (400 g)
2. dan:	100 m, 1000 m, 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 0.762 m, med ovirami 35 m, 7 ovir),
4x300 m, daljina, palica, krogla (3 kg), kladivo (3 kg)
153.
Omejitve: 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.
154.
Način sestavljanja skupin:
• V
 tekih na 100 m, 80 m ovire in 100 m ovire se izvedejo kvalifikacije. Kvalifikacijske
skupine se izžrebajo na način, da so enakovredne na podlagi prijavljenih rezultatov.
Napredovanje v finale je po doseženih časih.
• V ostalih tekih, ki se tečejo v ločenih stezah in v tekih na srednje proge se tekmovanje
odvija po kvalitetnih skupinah, upošteva pa se absolutni vrstni red.
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155.
Napredovanje v finale v tekih: v teku na 100 m, 80 m ovire in 100 m ovire se uvrsti v finale
A šest (6) atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 1. - 6. mesta, v finale B pa se uvrsti šest (6)
atletov iz kvalifikacijskih tekov s časi od 7. - 12. mesta.
Najprej se izvede B finale, zatem pa še A finale. Atleti B finala se uvrščajo od 7. mesta naprej.
B finale se izvede samo v primeru dvanajst (12) ali več uvrščenih atletov.
Če je več atletov v tekih z enakim rezultatom, doseženim v kvalifikacijah in so uvrščeni na
6. mesto (oziroma 12. mesto), se finalista določi z odčitanjem 1/1000 sekunde.
Če so časi še vedno enaki ali to ni možno, se finalista določi z žrebom.
156.
OKVIRNI U R N I K:
1. DAN - 17.09.2022
12.30		
TROSKOK (ž)
12.50
OTVORITEV TEKMOVANJA
13.00
hoja 3000 m (m+ž)
PALICA (m)
13.35
80 m ovire (ž) KV		
13.50
100 m ovire (m) KV		
14.00		
DALJINA (m)
14.05
300 m (ž)
VIŠINA (ž)
14.40
300 m (m)		
15.15
80 m ovire (ž) F - B+A		
15.30
100 m ovire (m) F - B+A		
15.40
2000 m (ž)
15.50
3000 m (m)
16.10
4x100 m (ž)
16.25
4x100 m (m)

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

2. DAN - 18.09.2022
12.30		
TROSKOK (m)
13.00		
PALICA (ž)
13.30
300 m ovire (ž)
13.45
300 m ovire (m)		
14.00
100 m (ž) KV
DALJINA (ž)
14.05		
VIŠINA (m)
14.40
100 m (m) KV		
15.15
1000 m (ž)		
15.25
1000 m (m)
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KLADIVO (ž)
DISK (m)
KROGLA (ž)
KOPJE (m)

15.45
15.55
16.10
16.25

100 m (ž) F - B+A
100 m (m) F - B+A
4x300 m (ž)
4x300 m (m)

Disciplina hoje se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja.
157.
Predlog začetnih višin pri skokih in dvigovanje letvice:
višina (pionirji)
135 cm, po 5 cm do 165 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
višina (pionirke)
125 cm, po 5 cm do 150 cm, naprej po 3 cm in zatem po 2 cm;
palica (pionirji)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm;
palica (pionirke)
po 10 cm navzgor in zatem po 5 cm.
Začetna višina za skok s palico je za 20 cm nižja od najslabšega prijavljenega rezultata
tekmovalcev.
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.
158.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni disciplini prejmejo medalje AZS.
AZS priskrbi:
• 4 6 zlatih, 46 srebrnih in 46 bronastih medalj;
• r ezervne medalje (2 zlati, 2 srebrni in 2 bronasti).
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