
                                                  

                                                            

 

                                                   

          MERILA ZA NASTOP MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V SEZONI 2018 

 

Pregled mednarodnih tekmovanj v sezoni 2018: 

Pregled mednarodnih tekmovanj v sezoni 2018: 

1.– 4. marec Svetovno prvenstvo v dvorani – člani - Birmingham (GBR) 

10. -11- marec 18. Evropski zimski pokal v metih - Las Palmas (ESP) 

19. maj 22. Evropski pokal na 10.000 m – London (GBR) 

9. – 10. junij Sredozemske Igre U23 - TBC 

16.junij Mednarodni pokal v gorskih teki za mlade – Lanzada (ITA) 

22. junij – 1. julij Sredozemske Igre – Tarragona (ESP) 

24.junij 15. svetovno prvenstvo v gorskem maratonu – Karpacz (POL) 

1.julij 17. Evropsko prvenstvo v gorskih tekih – Skopje (MKD) 

5. -8. julij Evropsko prvenstvo – ml. mladinci - Gyor (HUN) 

7. - 8. julij Evropski pokal v mnogobojih 

10. – 15. julij Svetovno prvenstvo – st. mladinci - Tampete (FIN) 

7.– 12. avgust Evropsko prvenstvo – člani - Berlin (GER) 

1.-12. oktobr MOI – Buenos Aires (ARG) 

16. september 34. svetovno prvenstvo v gorskih tekih – Canillo (AND) 

9. december 25. evropsko prvenstvo v krosu – Tilburg (NED) 

 

Preostala meddržavna tekmovanja v sezoni 2018: 

20. maj 36. Brixia miting, Bressanone (ITA) 

9. junij Ml. mladinski četveroboj, TBC (SLO) 

16. junij St. mladinski peteroboj – TBC (CZE) 

8. julij Ml. članski četveroboj, TBC (POL) 

 

Balkanska prvenstva v sezoni 2018: 

10. februar Balkansko prvenstvo za st. mladince v dvorani – Sofia (BUL) 

17. februar Balkansko prvenstvo za člane v dvorani – Istanbul (TUR) 

18. marec Balkansko prvenstvo v maratonu – Limassol (CYP) 

14. april Balkansko prvenstvo v hoji – Pirot (SRB) 

5. maj Balkansko prvenstvo v gorskem teku – Beočin (SRB) 



                                                  

                                                            

9. junij Balkansko prvenstvo za ml. mladince  - Istanbul (TUR) 

23. - 24. junij Balkansko prvenstvo za st. mladince – Bursa (TUR) 

20. – 21. julij Balkansko prvenstvo za člane – Stara Zagora (BUL) 

16. september Balkansko prvenstvo v polmaratonu – Sarajevo (BIH) 

4. november Balkansko prvenstvo v krosu – Botosani (ROM) 

 

                              SVETOVNO PRVENSTVO V DVORANI – ČLANI IN ČLANICE 

                                             Birmingham (GBR), 1. – 4. marca 2018 

WOMEN                                                                                         MEN 

Indoor Outdoor Event Indoor Outdoor 

7.30 11.15 (100m) 60 m 6.63 10.10 (100m) 

53.15 51.10 400 m 46.70 45.00 

2:02.00 1:58.00 800 m 1:46.50 1:44.00 

4:11.00/4:28.50 
(Mile) 

4:02.00 1500 m 3:39.50/3:55.00 
(Mile) 

3:33.00 

8:50.00 8:28.00/14:45.99 
(5000m) 

3000 m 7:52.00 7:40.00/13:10.00 
(5000m) 

8.14 12.80 (100m H) 60 m ovire 7.70  

No standard No standard 4 x 400 m štafeta No standard No standard 

1.97 1.97 skok v višino 2.33 2.33 

4.71 4.71 skok s palico 5.78 5.78 

6.76 6.76 skok v daljino 8.19 8.19 

14.30 14.30 troskok 17.05 17.05 

18.20 18.20 suvanje krogle 20.80 20.80 

1. Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od  1. januarja 2017 do 19. februarja 2018. 

2. Nacionalna zveza lahko prijavi 3 atlete z izpolnjeno normo. Nastopila bosta lahko največ  2 
atleta. 

3. Skok s palico in skok v višino: organizator bo izvedel samo finale, nastopalo bo 12 atletov oz. 
atletinj. Skok v daljino in troskok: organizator bo izvedel samo finale, nastopalo bo 16 atletov.  
Nastopili bodo vsi atleti oz. atletinje z izpolnjeno normo, tudi če bo presežena kvota 12 
nastopajočih. V primeru, da želena kvota ne bo dosežena, IAAF  lahko dopolni disciplino z 
atleti, ki niso dosegli norme. Odločitev je v pristojnosti delegata IAAF. 

4. Potnike na SP potrdi Strokovni svet po nastopu na zadnjem tekmovanju, ki šteje za izpolnitev 
norm. 

5. Atletska zveza Slovenije ima kvoto 1M plus 1Ž v primeru neizpolnitve norme.V tem primeru 
se bo nominiral atlet ,kateri je najbolje uvrščen na tablicah IAAF do 11.februarja 2018  

6. Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani IAAF. 

 



                                                  

                                                            

 

 

 

 

 

                                                     18. EVROPSKI ZIMSKI POKAL V METIH 

                                 Las Palmas De Gran Canaria (ESP), 10. – 11. marca 2018 

ČLANI ML. ČLANI DISCIPLINA ČLANICE ML. ČLANICE 

17.96 17.00 suvanje krogle 15.73 14.85 

58.90 51.50 met diska 53.20 50.00 

73.15 68.00 met kopja 52.75 50.00 

71.25 64.00 met kladiva 61.27 58.00 

     OPOMBA:  Če bo EAA določila drugačne norme, jih bomo sprejeli kot veljavne 

1. Rok za postavitev norm je od 1. januarja 2018 do 1. marca 2018. 

 

                        22. EVROPSKI POKAL NA 10.000 m, London (GBR), 19. maj 2018 

ČLANI DISCIPLINA ČLANICE 

14:04.25 5000 m 16:13.92 

29:28.08 10.000 m 34:29.19 

29:47 10 km 34:09 

1:05.26 polmaraton 1:15.11 

2:18.44 maraton 2:39.57 

8:52.29 3000 m zapreke 10:16.97 

      1.Rok za postavitev norm je od 1. januarja do 5. maja 2018. 

 

                                            

 

 

 

 



                                                  

                                                            

 

 

                                          SREDOZEMSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE ČLANE 

                                                      JESOLO(ITA), 9. – 10. junija 2018 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 
10.54 100 m 11.80 

21.23 200 m 24.00 

47.18 400 m 54.20 

1:48.30 800 m 2:07.05 

3:43.70 1500 m 4:22.00 

14:13.00 5000 m 16:50.00 

30:19.00/14:13.00(5000m) 10.000 m 37:00.00/16:50.00(5000m) 

14.20 110 m / 100 m ovire 13.74 

52.00 400 m ovire 59.80 

8:50.00 3000 m zapreke 10:37.00 

2.13 skok v višino 1.80 

5.15 skok s palico 4.00 

7.55 skok v daljino 6.15 

15.75 troskok 12.90 

18.00 suvanje krogle 14.00 

52.00 met diska 48.00 

63.00 met kladiva 57.00 

68.00 met kopja 50.00 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

44:00.00/1:28:00 (20km) hoja 10 km 50:00.00/1:44:00(20km) 

 

1. Kriterij za nastop mora bit dosežen v obdobju od  1. januar  2018 do 27. maj 2018. 

2. Nacionalna zveza lahko prijavi po 3 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo.  Nastopila bosta 
lahko največ 2 atleta. 

3. V primeru, da  je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je  izbirni kriterij rezultat 
po tablicah AZS za tekoče leto 

4. Kočno sestavo reprezentance potrdi Strokovni svet  

5. ŠTAFETA  nastopi v primeru ,da 3 atleti imajo izpolnjeno normo za nastop na tekmovanju 

 

 

 



                                                  

                                                            

 

SREDOZEMSKE IGRE, Taraggona (ESP), 22. junija – 1. julija 2018 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.50 100 m 11.75 

21.20 200 m 23.80 

46.90 400 m 54.20 

1:48.50 800 m 2:04.00 

3:42.00 1500 m 4:14.00 

13:50.00 5000 m 16:00.00 

 10.000 m  

1:06.00 polmaraton 1:16:00 

13.85 110 m / 100 m ovire 13.45 

51.20 400 m ovire 57.40 

8:38.00 3000 m zapreke / 

2.22 skok v višino  

 skok s palico 4.15 

7.80 skok v daljino 6.40 

 troskok 13.55 

18.80 suvanje krogle  

57.00 met diska 55.00 

 met kladiva 66.00 

73.00 met kopja  

39.85 4 x 100 m 45.50 

3:11.00 4 x 400 m 3:38.00 

 deseteroboj / sedmeroboj  

1. Pooblastila za prijavo in organizacijo ima Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih 
zvez. 

2. Norma mora biti dosežena od 1. januarja 2018  do  3. junija 2018 
3. Norme je potrebno doseči na tekmovanjih, ki so v koledarju IAAF, EA in njenih članic ter ko-

ledarju Atletske zveze Slovenije. 
4. Strokovni svet Atletske zveze Slovenije Upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije predlaga 

listo udeležencev za nastop na tekmovanju. 
  
 OPOMBA: na programu ni vseh disciplin.  
 

 

 

 

 



                                                  

                                                            

 EVROPSKO PRVENSTVO - MLAJŠI MLADINCI IN MLADINKE, Gyor (HUN), 5.–8. julija 2018 

Athletes Rounds Men Event Women 

40 3 11.10 100 m 12.35 

40 3 22.55 200 m 25.25 

40 3 49.75 400 m 57.50 

40 3 1:56.00 800 m 2:15.00 

27 2 4:02.00 1500 m 4:43.00 

15 1 8:35.00 3000 m 9:50.00 

40 3 14.60 (0.914) 110 m / 100m ovire 14.40 (0.762) 

40 3 56.20 (0.838) 400 m ovire 63.50 (0.762) 

30 2 6:10.00 2000 m SC 7:20.00 

25  48:30.00 hoja 10 km  

25   hoja 5 km 26:00.00 

16 2 brez norme štafeta/100,200,300,400 brez norme 

30 2 2,00 skok v višino 1,73 

30 2 4,55 skok s palico 3,60 

30 2 6,90 skok v daljino 5,80 

30 2 14,20 troskok 12,00 

30 2 17,00 (5kg) suvanje krogle 14,00 (3kg) 

30 2 53,00 (1,5kg) met diska 40,00 (1kg) 

30 2 61,50 (5kg) met kladiva 55,00 (3kg) 

30 2 62,00 (700g) met kopja 45,00 (500g) 

24  6100 desteroboj/sedmeroboj 5000 

1. Kriterij za nastop mora bit dosežen v obdobju od  1. aprila 2018 do 25. junija 2018. 

2. Na tekmovanju nastopijo lahko le letniki 2001 in 2002 

3 .Nacionalna zveza lahko prijavi po 3 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo.  Nastopila bosta 
lahko največ 2 atleta. 

4. V primeru, da  je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno tekmovanje za 
imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

5. Končno sestavo reprezentance potrdi Strokovni svet na osnovi rezultatov tekoče sezone. 

6. Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani EAA. 

7. ŠTAFETA  Nastopi v primeru ,da 3 atleti imajo izpolnjeno normo za nastop na EP 

 

 

 

 

                                  



                                                  

                                                            

                            SVETOVNO PRVENSTVO -  STAREJŠI MLADINCI IN MLADINKE 

                                                   Tampere (FIN), 10. – 15. julija 2018 

MEN EVENT WOMEN 

10.55 100 m 11.80 

21.35 200 m 24.20 

47.70 400 m 55.00 

1:50.00 800 m 2:08.70 

03:48.00 1500 m 4:27.00 

 3000 m 9:35.00 

14:15.00/8:15.00 (3000m) 5000 m 16:40.00 

31:00.00 10.000 m  

09:10.00 3000 m SC 10:43.00 

 100 m ovire 14.10 

14.20 (0.995m) 110 m ovire  

53.00 400 m ovire 60.75 

44:00.00 10.000 m RW(hoja) 51:00.00 

No standard 4 x 100 m štafeta  

No standard 4 x 400 m štafeta  

 sedmeroboj 5300 

7200 desteroboj  

2.16 skok v višino 1.82 

5.10 skok s palico 4.05 

7.55 skok v daljino 6.15 

15.60 troskok 12.85 

18.25 (6kg) suvanje krogle 14.50 

56.00 (1.75 kg) met diska 48.00 

68.00 (6kg) met kladiva 57.00 

68.70 met kopja 50.00 

1. Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od  1. januarja 2018 do 2. julija 2018. 

2. Na tekmovanju lahko nastopijo le letniki 1999 in 2000 

3. Nacionalna zveza lahko prijavi 3 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo. Nastopila bosta 
lahko  največ  2 atleta. 

4. V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno tekmovanje 
za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

5. Potnike na SP potrdi Strokovni svet po nastopu na zadnjem tekmovanju, ki šteje za izpolnitev 
norm.  Zadnji rok za prijave je 25. junij 2018. 

6. Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani IAAF 

7. ŠTAFETA  Nastopi v primeru ,da 3 atleti imajo izpolnjeno normo za nastop na SP 

          



                                                  

                                                            

       

            EVROPSKO PRVENSTVO – ČLANI IN ČLANICE, Berlin (GER), 7. – 12. avgusta 2018 

Athletes Rounds MEN Event WOMEN Rounds Athletes 

32 3 10.35 100 m 11.50 3 32 

32 3 20.90 200 m 23.50 3 32 

32 3 46.70 400 m 53.40 3 32 

32 3 1:47.60 800 m 2:02.50 3 32 

24 2 3:40.00 1500 m 4:12.00 2 24 

20 Final 13:42.00 5000 m 15:40.00 Final 20 

24 Final 28:55.00 10.000 m 33:20.00 Final 24 

32 2 8:40.00 3000 SC 9:55.00 2 32 

32 3 13.85 110 m ovire/100 
m ovire 

13.25 3 32 

32 3 50.70 400 m ovire 57.70 3 32 

16 2  4 x 100 m  2 16 

16 2  4 x 400 m  2 16 

35 Final 1:25.00 hoja 20 km 1:37.00 Final 35 

40 Final 4:08.00 hoja 50 km    

60 Final 2:20.30 Maraton *** NES 2:41.00 50 

26 2 2.26 skok v višino 1.90 2 26 

26 2 5.55 skok s palico 4.45 2 26 

26 2 7.95 skok v daljino 6.60 2 26 

26 2 16.60 troskok 13.90 2 26 

26 2 19.90 suvanje krogle 16.50 2 26 

26 2 63.50 met disk 56.00 2 26 

26 2 74.00 met kladiva 69.00 2 26 

26 2 80.00 met kopja 59.00 2 26 

24 2 Gr 7850 desteroboj/sedm
eroboj 

5900 2 G
r 

24 

1. Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od  1. Januarja 2018 do 30. julija 2018. 

2. Nacionalna zveza lahko prijavi po 5 atletov v vsaki disciplini z izpolnjeno normo. Nastopila 
bosta največ 3 atleta. 

3. 31. julija bo EAA obvestila nacionalne zveze o atletih, ki bodo povabljeni brez izpolnjene 
norme. 

4. Atleti , ki so/bodo na EAA  Premium mitingu dosegli uvrstitve od 1. do 3. mesta bodo 
direktno izpolnili pogoj za nastop na tekmovanju.  Tudi atleti, ki so/bodo dosegli  1. mesto na 
EAA Classic mitingu bodo direktno izpolnili pogoj za nastop na EP (uvrstitve morajo biti 
dosežene od 1. januarja 2017 do 30. julija 2018). Na 10.000 metrov lahko nastopijo atleti, ki 
so/bodo uvrščeni od 1. do 3. mesta na Evropskem pokalu na 10.000 metrov (2017 in 2018) 

5. Nacionalna zveza lahko prijavi  6 atletov v štafeti. V zadnji prijavi je potrebno določiti štiri 
atlete, ki bodo nastopili. 



                                                  

                                                            

6. Dodatni  kriterij za  MARATON ***: 

   V primeru izpolnitve norme v letu 2017  morajo atleti izpolniti dodaten kriterij: 

                 -rezultat v malem maratonu v letu 2018: Moški 1.06.00 in Ženske 1:16,00 

 

 

            MLADINSKE OLIMPIJSKE IGRE, Buenos Aires (ARG), 1. – 12. oktobra 2018 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo predlagal  OKS-u reprezentanco za Mladinske 
olimpijske igre  na podlagi sledečih kriterijev: 

 Na tekmovanju lahko nastopijo atleti -  letnik rojstva 2001 ali 2002. 

 Izbirno tekmovanje bo Evropsko prvenstvo U18 v Gyoru (Madžarska) 

Število nastopajočih atletov/kvote iz Evrope v posameznih disciplinah bo določila Mednarodna 
atletska zveza (IAAF). NAKNADNO 

 

             25. EVROPSKO PRVENSTVO V KROSU, Tilburg (NED),  9. decembra 2018 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo imenoval reprezentanco za Evropsko prvenstvo v 
krosu na podlagi sledečih kriterijev: 

 Kandidati so obvezni nastopiti na 51. krosu občinskih reprezentanc  

 Kandidati so obvezni nastopiti na izbirnem tekmovanju. 

 

EVROPSKI POKAL V MNOGOBOJIH 

TBC (GRE), 07. – 08. julija 2018 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se bo o nastopajočih odločil na podlagi individualnih 

rezultatov atletov oz. atletinj, ki nastopajo v disciplini. 

 

 

 

 



                                                  

                                                            

 

 

 

10. BALKANSKO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 

Beočin (SRB), sobota, 5. maj 2018 

 Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

17. EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 

SKOPJE (MKD), nedelja, 01. julij 2018 

 Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke 

13. MEDNARODNI POKAL V GORSKIH TEKIH ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE 

Lanzada (ITA), nedelja, 16.junij 2018 

 Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

15. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKEM MARATONU 

Karpacz (POL), nedelja, 24. junij 2018 

 Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

34. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 

Canillo (AND), nedelja, 16. september 2018 

 Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

SVETOVNI POKAL V GORSKIH TEKIH – 6 TEKEM 

TBD 

 Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke.  

 

 
 



                                                  

                                                            

 
 

                                                                        35. BRIXIA MITING  U -18 

 
                                                      BRESSANONE (ITA), 20. maja 2018  
 
V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji (letni-
ka rojstva 2001 in 2002). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Atletski pokal 
Slovenije za mlajše mladince, ki bo v nedeljo, 6. maja 2018.  
Razpisane discipline:  

 mlajši mladinci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 110 m ovire (0.91), 400 m ovi-
re (0.84), 2000 m zapreke, skok v daljino, troskok, skok v višino, skok s palico, suvanje 
krogle (5 kg), met diska (1.5 kg), met kopja (700 gr), štafeta 4 x 100 m  

 mlajše mladinke: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 100 m ovire (0.76), 400 m 
ovire (0.76), 2000 m zapreke, skok v daljino, troskok, skok v višino, skok s palico, su-
vanje krogle (3 kg), met diska (1 kg), met kopja (500 gr), štafeta 4 x 100 m  

Mnogoboj v letu 2018 ni razpisan.  
 
 
                                                               
                                                              MLAJŠE MLADINSKI ČETVEROBOJ  U -18 
                                                                      
                                                                      TBD (SLO), 9. junija 2018  
 
V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji. V vsa-
ki disciplini nastopata dva atleta. Ekipa za nastop na četveroboju reprezentanc mlajših mla-
dincev in mladink bo izbrana na DP mlajši mladinci ,2-3.junij 2018.  
  
Razpisane discipline:  

 mlajši mladinci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m ovire, 400 m 
ovire, 2000 m zapreke, hoja 10 km, skok v daljino, skok v višino, skok s palico, tro-
skok, suvanje krogle, met diska, met kladiva, met kopja, štafeta 100 m – 200 m – 300 
m – 400 m  

 mlajše mladinke: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire, 400 m 
ovire, 2000 m zapreke, hoja 5 km, skok v daljino, skok v višino, skok s palico, troskok, 
suvanje krogle, met diska, met kladiva, met kopja, štafeta 100 m – 200 m – 300 m – 
400 m. 

 
                                                
                                                                       
 
          
                                                                



                                                  

                                                            

                                                            
 

MLADINSKI PETEROBOJ   U - 20 
 

                                                               TBD (CZE), 16. junija 2018  
 
V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje letnikov rojstva 1999 in 2000 (starejši 
mladinci). Atleti in atletinje  bodo v reprezentanco izbrani na podlagi tablic z dne 4. junij 
2018.  
Reprezentanca bo izbrana na podlagi tablic AZS 
Razpisane discipline:  

 mladinci: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire (99/9,14/), 400 
m ovire (91,4), 3000 m zapreke, skok v višino, skok s palico, skok v daljino, troskok, 
suvanje krogle (6 kg), met diska (1,75 kg), met kopja (800 g), met kladiva (6 kg), štafe-
ta 4 x 100 m, štafeta 4 x 400 m  

 mladinke: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m ovire (84/8,50), 400 
m ovire (76,2), 3000 m zapreke, skok v višino, skok s palico, skok v daljino, troskok, 
suvanje krogle (4 kg), met diska (1 kg), met kopja (600 g), met kladiva (4 kg), štafeta 4 
x 100 m, štafeta 4 x400 m. 

 
 
                                                   PETEROBOJ PIONIRSKIH REPREZENTANC  
                                                           TBD (HUN), 29. septembra 2018  
 
V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v pionirski starostni kategoriji (letnika rojstva 
2003 in 2004). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Prvenstvo Slovenije za pio-
nirje in pionirke U16, ki bo potekalo 15. in 16. septembra 2018.  
Razpisane discipline:  

 Pionirji: 100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m ovire (84,0 / 8,50), 300 m ovire (76,2), 
skok v višino, skok v daljino, skok s palico, suvanje krogle (4 kg), met diska (1 kg), met 
kopja (600 g), met kladiva (4 kg), štafeta 4 x 100 m, 3000 m hoja.  

  Pionirke: 100 m, 300 m, 600 m, 2000, 100 m ovire (76,2 / 8,25), 300 m ovire (76,2), 
skok v višino, skok v daljino, skok s palico, suvanje krogle (3 kg), met diska (1 kg), met 
kopja (500 g), met kladiva (3 kg), štafeta 4 x 100 m, 3000 m hoja.  

Mešana štafeta 4 x 300 m (dva pionirja, dve pionirki; vrstni red: fant – dekle – fant – dekle).  
 
 
 
 
                                                  
 
                                          
 



                                                  

                                                            

                                       
ČETVEROBOJ MLAJŠE ČLANSKIH REPREZENTANC  
                                                                TBD (POL), 08. julija 2018  
 
V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje v kategoriji mlajših članov. Ekipa za nastop 
bo izbrana na podlagi tablic Atletske zveze Slovenije z dne 2. julij  2018.   
Razpisane discipline:  

 Mlajši člani: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m ovire, 400 m ovire, 
3000 m zapreke, troskok, višina, palica, daljina, krogla, disk, kopje, kladivo, štafeta 4 x 
100 m, štafeta 4 x 400 m.. 

 Mlajše članice: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 3000 m zapreke, 100 m ovire, 
400 m ovire, višina, daljina, palica, troskok, krogla, disk, kopje, kladivo, štafeta 4 x 100 m, šta-
feta 4 x 400 m. 

 
 

                                                    EVROPSKI KLUBSKI POKAL, SKUPINA A 

Birmingham (GBR), 26. in 27. maja 2018 

Pravica do nastopa na Evropskem klubskem pokalu v sezoni 2018 pripada Ekipnem 
zmagovalcu (klubu oz. društvu)  za člane v sezoni 2017, ki je potekalo 20-21.maj 2017 v Celju. 

 

                                      EVROPSKI MLADINSKI KLUBSKI POKAL, SKUPINA A 

TBC, 15. septembra 2018 

Pravica do nastopa na Evropskem mladinskem klubskem pokalu v sezoni 2018 pripada ekipnemu 
mladinskemu zmagovalcu (klubu oz. društvu) ekipnega prvenstva za mladince, ki je potekalo 26. In 
27. avgusta 2017 v Mariboru. 

 

                                     EVROPSKI MLADINSKI KLUBSKI POKAL, SKUPINA B 

TBC, 15. septembra 2018 

Pravica do nastopa na Evropskem mladinskem klubskem pokalu v sezoni 2018 pripada ekipnemu 
mladinskemu zmagovalcu (klubu oz. društvu) ekipnega prvenstva za mladince, ki je potekalo 26. In 
27. avgusta 2017 v Mariboru. 

 

 

                                           BALKANSKA PRVENSTVA – SPLOŠNE ODLOČBE 

 



                                                  

                                                            

Za vsa balkanska prvenstva veljajo sledeče splošne odločbe: 

 Strošek prevoza na in s tekmovanja v celoti krije atlet oz. klub 

 Rok za oddajo končne prijave je 12 dni pred tekmovanjem do 23:59 ure na elektronski naslov 

strokovnisvet@atletska-zveza.si  

 Ko je atlet potrjen, mora v roku dveh dni na naslov strokovnisvet@atletska-zveza.si sporočiti 
točne informacije, povezane s prihodom in povratkom na tekmovanje. 

 Kjer bo na disciplino prijavljenih več atletov, kot dovoljujejo pravila (tabela spodaj), bo 
prijavljeno najvišje možno število atletov, upoštevni kriterij pa bo najboljši rezultat sezone. 
Če atlet v disciplini v sezoni še nima rezultata, se ne upošteva njegov osebni rekord. 

 Kjer bo presežena kvota tekmovalcev in spremljevalcev, določena s strani organizatorja 
(tabela spodaj), bo veljalo pravilo »prvi pride – prvi dobi«. ABAF pravila, ki se navezujejo na 
balkanska prvenstva, določajo enotno ceno polnega penziona 50,00 EUR na osebo na noč. 

 Atletov, ki ne bodo izpolnili norm oz. jih bodo izpolnili po roku, Atletska zveza Slovenije kljub 
njihovi izraženi nameri o nastopu ne bo prijavljala. 

 Atleti lahko nastopijo le na prvenstvu za njihovo starostno kategorijo. 

 Strokovni svet Atletske zveze Slovenije imenuje koordinatroja slovenskih atletov na 
tekmovanju. Koordinatorju Atletske zveza Slovenije krije stroške poti na in s tekmovanja, po 
predhodni odobritvi predvidenega stroška logistike 

 Nastop izven konkurence na balkanskih prvenstvih ni mogoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvote za število tekmovalcev in spremljevalcev po tekmovanju: 

TEKMOVANJE ŠTEVILČNE OMEJITVE 

mailto:strokovnisvet@atletska-zveza.si
mailto:strokovnisvet@atletska-zveza.si


                                                  

                                                            

Balkansko prvenstvo za člane in članice NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 
NASTANITEV: največ 3 nočitve za največ 50 oseb 

(največje možno število spremljevalcev 15) 

Balkansko prvenstvo v dvorani NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 
NASTANItEV: največ 2 nočitvi za največ  33 oseb 

(največje možno število spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo za starejše mladince in 
mladinke 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 
NASTANITEV: največ 3 nočitve za največ 50 oseb 

(največje možno število spremljevalcev 15) 

Balkansko prvenstvo za mlajše mladince in 
mladinke 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 
NASTANITEV: največ 2 nočitve za največ 38 oseb 

(največje možno število spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo v krosu NASTOP: 4 atleti na starostno kategorijo 
NASTANITEV: NASTOP: 2 atleta na disciplino in 

štafeta 
NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ  33 oseb 

(največje možno število spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo v maratonu NASTOP: 2 atleta in 2 atletinji 
NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ 5 oseb( 

največje število spremljevalcev 1) 
 
 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE, Stara Zagora (BUL), 20. – 21. julija 2018 



                                                  

                                                            

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.59 100 m 11.76 

21.51 200 m 24.06 

48.00 400 m 55.08 

1:52.07 800 m 2:12.91 

3:52.27 1500 m 4:24.65 

15:25.51 5000 m 17:30.22 

15.30 110 m / 100 m ovire 14.05 

53.70 400 m ovire 60.50 

10:09.95 3000 m zapreke 11:08.39 

7.43 skok v daljino 6.04 

15.01 troskok 13.20 

2.03 skok v višino 1.72 

5.00 skok s palico 4.00 

17.39 suvanje krogle 13.12 

47.77 met diska 45.79 

59.34 met kladiva 60.50 

70.08 met kopja 49.69 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

5700 mnogoboj 4330 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE V DVORANI, Istanbul (TUR), 17. februarja 2018 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

6.90 60 m 7.60 

48.50 400 m 56.00 

1:52.00 800 m 2:13.00 

3:52.00 1500 m 4.35.00 

8:40.00 3000 m 9:50.00 

8.30 60 m ovire 8.50 

7.30 skok v daljino 6.00 

15.00 troskok 13.00 

2.00 skok v višino 1.80 

4.80 skok s palico 3.80 

17.50 suvanje krogle 14.00 

/ mnogoboj / 

/ štafeta / 

 

 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE V DVORANI 



                                                  

                                                            

Sofia (BUL), 10. februarja 2018 

MLADINCI U20 DISCIPLINA MLADINKE U20 

7.10 60 m 7.75 

50.50 400 m 58.00 

1:56.50 800 m 2:17.00 

4:01.00 1500 m 4:41.00 

8:55.00 3000 m 10:20.00 

8:40 60 m ovire 8.80 

6.95 skok v daljino 5.85 

14.30 troskok 12.30 

1.98 skok v višino 1.73 

4.50 skok s palico 3.60 

16.00 suvanje krogle 12.00 

 

      BALKANSKO PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE, Bursa (TUR), 23. – 24. junija 2018 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.91 100 m 12.27 

21.89 200 m 25.03 

48.93 400 m 56.64 

1:52.71 800 m 2:17.16 

3:56.80 1500 m 4:54.44 

15:39.03 5000 m 18.34.50 

14.95 110 m / 100 m ovire 15.37 

55.02 400 m ovire 61.50 

11:27.45 3000 m zapreke 12:40.21 

6.72 skok v daljino 5.64 

14.37 troskok 12.00 

1.97 skok v višino 1.69 

4.10 skok s palico 3.50 

16.34 (6kg) suvanje krogle 11.12 (4kg) 

46.84 met diska 35.24 

54.30 met kladiva 44.77 

59.75 met kopja 38.56 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

5055 mnogoboj 3903 

 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE, Istanbul (TUR), 9. junija 2018 



                                                  

                                                            

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 
11.09 100 m 12.36 

50.48 400 m 57.98 

1:57.92 800 m 2:16.96 

4:09.73 1500 m 4:54.44 

9:19.79 3000 m 11:08.79 

/ 100 m ovire (0.762) 14.72 

15.25 110 m ovire (0.914) / 

6:26.13 2000 m zapreke 7:55.69 

6.57 skok v daljino 5.59 

13.29 troskok 11.61 

1.88 skok v višino 1.65 

14.96 (5 kg) suvanje krogle 12.78 (3 kg) 

41.88 (700 gr) met kopja 39.40 (500 g) 

/ 4 x 100 m / 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V KROSU, Botosani (ROM), 4. novembra 2018 

Pogoji za nastop na balkanskem prvenstvu v krosu je uvrstitev med prve tri na Prvenstvu Slovenije v 
krosu. Omejitve glede na prehajanje med starostnimi kategorijami: 

 Mlajši mladinci smejo tekmovati le v kategoriji mlajših mladincev. 

 Starejši mladinci smejo tekmovati le v kategoriji starejših mladincev. 

 Mlajši člani smejo tekmovati v kategoriji članov. 

Predvidene okvirne dolžine prog: 

 Mladinke – 4 km 

 Mladinci – 6 km 

 Mlajše članice – 6 km 

 Mlajši člani – 8 km 

 Članice – 8km 

 Člani – 10 km 

 

 

                  BALKANSKO PRVENSTVO V MARATONU, Limassol (CYP), 18. marca 2018 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

 Maraton  



                                                  

                                                            

 

         BALKANSKO PRVENSTVO V POLMARATONU, Sarajevo (BIH), 16. septembra 2018 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

   

 

Sklepi Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: 

 Atleti v mladinskih in pionirskih kategorijah se smejo ob izpolnitvi več norm udeležiti 
le enega velikega tekmovanja v sezoni (tekmovanja, organizirana pod okriljem IAAF 
ali EA). 

 V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, je izbirno 
tekmovanje za imenovanje v reprezentanco državno prvenstvo v dotični disciplini. 

 Potnike na mednarodno tekmovanje potrdi Strokovni svet Atletske zveze Slovenije po 
nastopu na državnem prvenstvu. 

 V primeru nenastopa za državno reprezentanco(izjema poškodba-zdravniško 
potrdilo) se atletu ne dodelijo sredstva iz naslova NPE,VMS  v tekočem letu ali v 
naslednjem  tekmovalnem letu. 

 Na ostalih balkanskih prvenstvih bo Atletska zveza Slovenije opravila samo prijavo 
atletov z izpolnjeno normo. Norme bo pripravil Strokovni svet Atletske zveze 
Slovenije. 

 Tekmovanja IAAF, EA in domača prvenstvena tekmovanja imajo prednost pred 
nastopi na balkanskih prvenstvih. 

 V primeru, da sta na isti termin Balkansko prvenstvo in državno prvenstvo za isto 
starostno kategorijo, Atletska zveza Slovenije na Balkansko prvenstvo atletov ne bo 
prijavljala. 

 

 

                                                                                                                 Vladimir Kevo, predsednik 

                                                                                           Strokovni svet Atletske zveze Slovenije 


