
                                                  

                                                     

 

MERILA ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH V SEZONI 2021 

 

Pregled mednarodnih tekmovanj v sezoni 2021: 

4.-7. marec Evropsko prvenstvo v dvorani / Torun (POL) 

13.-14. marec 20. evropski pokal v metih / Leiria (POR) 

1.– 2. maj Svetovno prvenstvo v štafetah / Chorzow (POL) 

5. junij Evropski pokal na 10.000 m / London (GBR) 

5.-6. junij Sredozemsko prvenstvo U23 / La Nucija (ŠPA) 

19.-20. junij Evropsko ekipno prvenstvo – 2. liga / Valmiera (LAT) 

8. – 11. julij Evropsko prvenstvo U23 / Bergen (NOR) 

15. – 18- julij Evropsko prvenstvo U20 / Tallin (EST) 

30. julij – 8. avgust Olimpijske igre Tokio (JPN) 

17. – 22. avgust Svetovno prvenstvo U20 / Nairobi (KEN) 

18. – 29. avgust Univerzijada / Chengdu (CHN) 

26. – 29. avgust Evropsko prvenstvo U18 / Rieti (ITA) 

12. december SPAR Evropsko prvenstvo v krosu / Torino (ITA) 

 

Preostala meddržavna tekmovanja v sezoni 2021: 

3. februar Troboj: Slovenija – Srbija – Hrvaška ODPOVEDANO 

30. maj Brixia miting / Bressanone (ITA) 

27. / 30. maj Peteroboj reprezentanc U20 / SLO 

14. avgust  Četveroboj reprezentanc U18 / Hodonin (CZE) 

25. september Peteroboj reprezentanc U16 / Znojmo (CZE) 

 

Balkanska prvenstva v sezoni 2021: 

13. februar Balkansko prvenstvo v dvorani U20 / Sofia (BUL) 

20. februar Balkansko prvenstvo v dvorani / Istanbul (TUR) 

14. marec Balkansko prvenstvo v hitri hoji /Antalija (TUR) 

25. april Balkansko prvenstvo v maratonu / Kijev (UKR) 

15.maj Balkansko prvenstvo v gorskih tekih / Campulung 

Moldovanesc (ROM) 

29. maj Balkansko prvenstvo v štafetnih tekih / Craiova (ROM) 

12.-13. junij Balkansko prvenstvo v štafetnih tekih / Erzurum (TUR)  

12.-13. junij Balkansko prvenstvo U20 / Istanbul (TUR) 

26. junij Balkansko prvenstvo v cestnem teku na 10 km / Brčko (BIH) 

26.-27. junij Balkansko prvenstvo za člane in članice / Novi Pazar (SRB) 

14. avgust Balkansko prvenstvo U18 / Kraljevo (SRB) 

12. ali 19. september Balkansko prvenstvo v polmaratonu / Bitola (MAK) 

6. november Balkansko prvenstvo v krosu / Ploiesti (ROM) 

 



                                                  

                                                     

EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANI – ČLANI IN ČLANICE 

                                             Torun (POL), 4. – 7. marec 2021 

                 MOŠKI                                                                               ŽENSKE 

DVORANA NA PROSTEM DISCIPLINA DVORANA NA PROSTEM 

6.77 10.20 (100 m) 60 m 7.40 11.15 (100 m) 

47.60 46.00 400 m 53.75 52.00 

1:49.00 1:46.00 800 m 2:05.50 2:02.00 

3:45.00 

4:01.00 

(milja) 

3:37.00 

3:55.00 

(milja) 

1500 m 4:17.00 

4:35.00 

(milja) 

4:09.00 

4:30.00 

(milja) 

8:00.00 7:43.50 3000 m 9:10.00 8:53.50 

7.88 13.60  

(110 m ov) 

60 m ovire 8.25 13.05  

(100 m ov) 

  4 x 400 m štafeta   

2.28  skok v višino  1.96 

5.72  skok s palico  4.61 

8.05  skok v daljino  6.80 

16.95  troskok  14.30 

20.85  suvanje krogle  18.20 

12 atletov 

 

 sedmeroboj/ 

peteroboj 

 12 atletinj 

 

Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od  1. maja 2019 do 24. februarja 

2021. 

1. Nacionalna zveza lahko prijavi 4 atlete z izpolnjeno normo. Nastopili bodo lahko 

največ 3 atleti. 

2. Mnogoboj: organizator bo izvedel samo finale. Na EP lahko nastopi najboljših 12 

atletov/atletinj - evropske lestvice na prostem za leto 2018. 

3. Tehnične discipline: kvota za nastop na tekmovanju je 16 atletov. 

4. Štafete: za dve odprti mesti se upoštevajo seštevki štirih najboljših tekmovalcev 

posamezne države v individualnih tekih na 400m v dvorani v sezoni 2021. 

5. Nacionalna zveza lahko prijavi po enega atleta/atletinjo brez dosežene norme v 

vsaki posamezni disciplini (če v tej disciplini ni atleta/atletinje z doseženo normo). 

Nastop atletov/atletinj brez doseženih kriterijev bo potrdil delegat tekmovanja 

glede na število in rezultate prijavljenih nekvalificiranih atletov/atletinj. 

 

 



                                                  

                                                     

 

6. Potnike na EP predlaga Strokovni svet in potrdi Upravni odbor AZS po nastopu na 

zadnjem tekmovanju, ki šteje za izpolnitev norm (24.2.2021 do 14.00 ure). 

7. Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani EA. 

 

20. EVROPSKI ZIMSKI POKAL V METIH 

Leiria (POR), 13.-14. marec 2021 

ČLANI ML. ČLANI DISCIPLINA ML. ČLANICE ČLANICE 

18.30 16.80 suvanje krogle 14.30 15.50 

58.00 51.50 met diska 48.00 53.50 

71,00 64,00 met kladiva 58.00 64,00 

73,15 68.00 met kopja 50.00 54.00 

      

OPOMBA:  Če bo EAA določila drugačne norme, jih bo Strokovni svet AZS sprejel kot 

veljavne. 

1. Rok za postavitev norm je od 1. januarja 2021 do 1. marca 2021. 

 

22. EVROPSKI POKAL NA 10.000 m, London (GBR), 5. junij 2021 

ČLANI DISCIPLINA ČLANICE 

13:55.66 5000 m 16:14.15 

29:27.11 10.000 m 34:22.33 

29:34 10 km 34:01 

1:04.44 polmaraton 1:14.32 

2:19.14 maraton 2:40.14 

8:56.37 3000 m zapreke 10:22.80 

 

1.Rok za postavitev norm je od 1. januarja 2020 do 27. maja 2021. 

 

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO, 2. LIGA 

Stara Zagora (BUL), 19.-20. JUNIJ 2021 

 

 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo predlagal sestavo reprezentance za Evropsko 

ekipno prvenstvo na podlagi sledečih kriterijev: 

 1. mesto na slovenskih lestvicah v tekoči sezoni (vključno do 6. junija); 



                                                  

                                                     

 

 1. mesto na Prvenstvu Slovenije za člane in članice (5. in 6. junij 2021); 

 po sklepu Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije   

Reprezentanco bo potrdil UO AZS. 

 

EVROPSKO PRVENSTVO – MLAJŠI ČLANI IN MLAJŠE ČLANICE, 

 

Bergen (NOR), 8.–11. julij 2021 

 

KVOTA MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

32 10.50 100 m 11.80 

32 21.30 200 m 24.20 

32 47.60 400 m 55.00 

24 1:49.00 800 m 2:08.00 

25 3:45.00 1500 m 4:25.00 

20 14:10.00 5000 m 16:40.00 

20 30:05.00 10000 m 36:00.00 

32 14.50 

110 m / 100 m 

ovire 14.05 

32 52.50 400 m ovire 60.75 

25 9:05.00 3000 m zapreke 10:36.00 

25 1:30.00 20 km hoja 1:48.00 

16 / 4x100 m / 

16 / 4x400 m / 

24 2.16 skok v višino 1.81 

24 5.25 skok s palico 4.05 

24 7.60 skok v daljino 6.20 

24 15.55 troskok 12.80 

24 17.60 suvanje krogle 14.50 

24 54.00 met diska 48.50 

24 66.00 met kladiva 61.00 

24 72.00 met kopja 51.00 

20 7300 

deseteroboj / 

sedmeroboj 5500 

 

1. Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2020 do 28. junija 2021. 

2. V vsaki disciplini se lahko prijavi po 4 atlete oz. atletinje z doseženo normo, nastopijo 

pa lahko le 3 atleti oz. atletinje z doseženo normo. 

3. V primeru, če bo v neki disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, kot jih lahko 

nastopi, odloča seštevek najboljšega regularnega rezultata sezone in rezultata z dr-

žavnega prvenstva v dotični disciplini. 

4. Nacionalna zveza lahko prijavi dva atleta in dve atletinji brez dosežene norme, in 

sicer po enega na disciplino, v kateri nima atleta/atletinje z doseženo normo. 



                                                  

                                                     

5. Potnike na tekmovanje predlaga Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu, 

potrdi pa Upravni odbor. 

6. Vsi kandidati so obvezni nastopiti na Prvenstvu Slovenije U23. 

7. Štafeta – v primeru, da trije atleti/atletinje izpolnijo normo za Evropsko prvenstvo 

U23 v posamezni disciplini (100 m, 200 m, 400 m), bo Strokovni svet AZS odločil o 

nastopu štafet (4 x 100 m, 4 x 400 m) na tekmovanju. 

 

 

EVROPSKO PRVENSTVO - STAREJŠI MLADINCI IN MLADINKE 

 

Tallin (EST), 15.-18. julija 2021 

 

KVOTA MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

32 10.65 100 m 11.90 

32 21.53 200 m 24.30 

32 48.20 400 m 55.45 

24 1:51.00 800 m 2:08.30 

25 3:49.00 1500 m 4:26.40 

20 8:23.00 3000 m 9:48.20 

20 14:37.50 5000 m 17:15.00 

32 14.25 
110 m / 100 m 

ovire 13.97 

32 53.50 400 m ovire 61.00 

25 9:15.00 3000 m zapreke 10:50.00 

25 46:00.00 10 km hoja 52:00.00 

16 NES 4x100 m NES 

16 NES 4x400 m NES 

24 2.12 skok v višino 1.79 

24 5.05 skok s palico 4.00 

24 7.35 skok v daljino 6.10 

24 15.05 troskok 12.75 

24 17.75 suvanje krogle 13.75 

24 54.50 met diska 47.50 

24 69.00 met kladiva 57.50 

24 67.50 met kopja 49.60 

20 7150 
deseteroboj / 

sedmeroboj 5250 

 

1. Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2020 do 5. julija 2021. 

2. V vsaki disciplini se lahko prijavi po 4 atlete oz. atletinje z doseženo normo, nastopijo 

pa lahko le 3 atleti oz. atletinje z doseženo normo. 

3. V primeru, če bo v neki disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, kot jih lahko 

nastopi, odloča seštevek najboljšega regularnega rezultata sezone in rezultata z dr-

žavnega prvenstva v dotični disciplini. 

4. Nacionalna zveza lahko prijavi dva atleta in dve atletinji brez dosežene norme, in 

sicer po enega na disciplino, v kateri nima atleta/atletinje z doseženo normo. 



                                                  

                                                     

5. Potnike na tekmovanje predlaga Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu, 

potrdi pa Upravni odbor. 

6. Vsi kandidati so obvezni nastopiti na Prvenstvu Slovenije U20. 

7. Štafeta – v primeru, da trije atleti/atletinje izpolnijo normo za Evropsko prvenstvo 

U20 v posamezni disciplini (100 m, 200 m, 400 m), bo Strokovni svet AZS odločil o 

nastopu štafet (4 x 100 m, 4 x 400 m) na tekmovanju. 

 

 

SVETOVNO PRVENSTVO - STAREJŠI MLADINCI IN MLADINKE 

 

Nairobi (KEN), 17.–22. avgusta 2021 

 

KVOTA MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

64 10.58 100 m 11.85 

64 21.38 200 m 24.35 

56 47.35 400 m 54.85 

48 1:50.80 800 m 2:08.70 

45 3:48.00 1500 m 4:28.00 

20 8:14.00 3000 m 9:25.00 

18 14:12.00 5000 m 16:35.00 

56 14.15 (0.991m) 110 m / 100 m 

ovire 

14.15 

56 53.10 400 m ovire 1:00.75 

30 9:07.00 3000 m zapreke 10:35.00 

28 2.16 skok v višino 1.82 

28 5.10 skok s palico 4.07 

28 7.58 skok v daljino 6.15 

28 15.60 troskok 12.90 

28 18.30 (6kg) suvanje krogle 14.60 

28 57.00 (1.75kg) met diska 49.00 

28 68.50 (6kg) met kladiva 58.00 

28 69.50  met kopja 50.50 

24 / 4 x 100 m / 

24 / 4 x 400 m / 

24  4 X 400 m 

Mešana št. 

 

24 7100 deseteroboj / 

sedmeroboj 

5350 

34 43:40.00 hoja 10 km 50:30.00 

 

1. Rok za doseganje norm je od 1. oktobra 2019 do 5. aprila 2020 in od 1. decembra 

2020 do 8. avgusta 2021. 

2. V vsaki disciplini se lahko prijavi po 3 atlete oz. atletinje z doseženo normo, nasto-

pita pa lahko le 2 atleta oz. atletinji z doseženo normo. 

3. V primeru, če bo v neki disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, kot jih 

lahko nastopi, odloča seštevek najboljšega regularnega rezultata sezone in rezul-

tata z državnega prvenstva v dotični disciplini. 



                                                  

                                                     

4. Potnike na tekmovanje predlaga Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu, 

potrdi pa Upravni odbor. 

5. Vsi kandidati so obvezni nastopiti na Prvenstvu Slovenije U20. 

6. Štafeta – v primeru, da trije atleti/atletinje izpolnijo normo za Svetovno prvenstvo 

U20 v posamezni disciplini (100 m, 200 m, 400 m), bo Strokovni svet AZS odločil 

o nastopu štafet (4 x 100 m, 4 x 400 m) na tekmovanju. 

 

 

EVROPSKO PRVENSTVO – MLAJŠI MLADINCI IN MLADINCE, 

Rieti (ITA), 26.-29. avgust 2021 

KVOTA MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

32 10.90 100 m 11.95 

32 22.05 200 m 24.60 

32 49.60 400 m 56.50 

24 1:55.30 800 m 2:10.00 

25 4:00.00 1500 m 4:35.00 

20 8:35.00 3000 m 9:50.00 

20 
14.30 (0.914) 110 m / 100 m 

ovire 

14.20 (0.762) 

32 56.00 400 m ovire 62.50 (0.762) 

32 6:14.00 2000 m zapreke 7:15.00 

25 2.03 skok v višino 1.76 

25 4.60 skok s palico 3.65 

16 7.05 skok v daljino 5.90 

16 14.35 troskok 12.40 

24 17.35 (5 kg) suvanje krogle 14.90 (3 kg) 

24 54.50 (1.5 kg) met diska 42.00 (1 kg) 

24 68.00 (5 kg) met kladiva 60.00 (3 kg) 

24 67.00 (700 g) met kopja 49.00 (500 g) 

24 
6500 deseteroboj / 

sedmeroboj 

4900 

24 / mešana štafeta / 

24  Hoja 5 km 26:00.00 

24 48:30.00 hoja 10 km  

 

1. Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2021 do 15. julija 2021. 

2. V vsaki disciplini se lahko prijavi po 3 atlete oz. atletinje z doseženo normo, nastopita 

pa lahko le 2 atleta oz. atletinji z doseženo normo. 

3. V primeru, če bo v neki disciplini izpolnilo normo več atletov oz. atletinj, kot jih lahko 

nastopi, odloča seštevek najboljšega regularnega rezultata sezone in rezultata z dr-

žavnega prvenstva v dotični disciplini. 

4. Nacionalna zveza lahko prijavi dva atleta in dve atletinji brez dosežene norme, in 

sicer po enega na disciplino, v kateri nima atleta/atletinje z doseženo normo. 



                                                  

                                                     

5. Potnike na tekmovanje predlaga Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu, 

potrdi pa Upravni odbor. 

6. Vsi kandidati so obvezni nastopiti na Prvenstvu Slovenije U18. 

7. Štafeta – v primeru, da trije atleti/atletinje izpolnijo normo za Evropsko prvenstvo 

U18 v posamezni disciplini (100 m, 200 m, 400 m), bo Strokovni svet AZS odločil o 

nastopu štafet (4 x 100 m, 4 x 400 m) na tekmovanju. 

 

 

OLIMPIJSKE IGRE, 

Tokio (JPN), 30. julij – 8. avgust 2021 

 

MOŠKI KVOTA DISCIPLINA KVOTA ŽENSKE 

10.05 48 100 m 48 11.15 

20.24 56 200 m 56 22.80 

44.90 48 400 m 48 51.35 

1:45.20 48 800 m 48 1:59.50 

3:35.00 45 1500 m  45 4:04.20  

13:13.50 42 5000 m 42 15:10.00 

27:28.00 27 10.000 m 27 31:25.00 

2:11.30 100 maraton 100 2:29.30 

8:22.00 45 3000 m zapreke 45 9:30.00 

13.32 40 110 m / 100 m ovire 45 12.84 

48.90 40 400 m ovire 40 55.40 

2.33 32 skok v višino 32 1.96 

5.80 32 skok s palico 32 4.70 

8.22 32 skok v daljino 32 6.82 

17.14 32 troskok 32 14.32 

21.10 32 suvanje krogle 32 18.50 

66.00 32 met diska 32 63.50 

77.50 32 met kladiva 32 72.50 

85.00 32 met kopja 32 64.00 

Top 8 WCH 2019 + 

top 8  lestvice 

29.6.2020 

16 

4 x 100 m 

16 Top 8 WCH 2019 + 

top 8  lestvice 

29.6.2020 

Top 8 WCH 2019 + 

top 8  lestvice 

29.6.2020 

16 

4 x 400 m 

16 Top 8 WCH 2019 + 

top 8  lestvice 

29.6.2020 

Top 8 WCH 2019 + 

top 8  lestvice 

29.6.2020 

16 
4 x 400 m 

mešana štafeta 

16 Top 8 WCH 2019 + 

top 8  lestvice 

29.6.2020 

8350 
24 deseteroboj / 

sedmeroboj 

24 
6300 

1:21.00 60 hoja 20 km 60 1:33.30 

3:50.00 50 hoja 50 km 30 4:30.00 

 



                                                  

                                                     

1. Kriterij za nastop mora biti dosežen v obdobju od 1. januarja 2019 do 5. aprila 

2020 in od 1. decembra 2020 do 29. junija 2021. 

2. Kriterij za nastop štafet mora biti dosežen od 1. januarja 2019 do 29. junija 

2020. 

3. Za vsako disciplino obstaja želeno ciljno število nastopajočih. V primeru, da bo šte-

vilo atletov z izpolnjeno normo manjše od te kvote, si WA pridržuje pravico, da 

disciplino dopolni do željene kvote (upoštevale se bodo uvrstitve na lestvici World 

ranking). WA ni dolžna zapolniti vseh disciplin. 

4. Nacionalna zveza lahko prijavi po 4 atlete v vsaki disciplini z izpolnjeno normo. 

Nastopiti smejo 3 atleti oz. atletinje. 

5. Maraton: v maratonu lahko nastopijo trije atleti oz. atletinje z normo. 

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

 

 

 

 27. EVROPSKO PRVENSTVO V KROSU, 

 

Torino (ITA), 12. december 2021 

 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo predlagal Upravnemu odboru v potrditev 

sestavo reprezentance za Evropsko prvenstvo v krosu na podlagi sledečih kriterijev: 

 Nastop  na 55. krosu občinskih reprezentanc – 9.11.2021. 

 Nastop na izbirnem tekmovanju, Carsolina Cross – Trst, november 2021  

 

19. EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKEM TEKU 

CINFAES (POR),  3. julij 2021 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

15. SVETOVNI POKAL V GORSKIH TEKIH ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE 

Ambleside (GBR), 24. julij 2021 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

 

36. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 

Chiang Mai (THA), 11.-14. november 2021 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 



                                                  

                                                     

 

SVETOVNI POKAL V GORSKIH TEKIH – 16 TEKMOVANJ 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke.  

 

                                                                          

TROBOJ REPREZENTANC SRBIJA – HRVAŠKA - SLOVENIJA 

 

Beograd, 3. februar 2021 ODPOVEDANO 

 

V reprezentanco so imenovani atleti in atletinje  članski kategoriji (izjemoma  mladinci). V 

vsaki disciplini nastopata dva atleta. Sestavo reprezentance za nastop na troboju repre-

zentanc bo predlagal Strokovni svet, potrdil pa Upravni odbor. 

 

Razpisane discipline:  

 moški: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 4 x 400 m, 60 m ovire, skok v višino, 

skok v daljino, skok s palico, troskok, suvanje krogle. 

 ženske: 60 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 4 x 400 m, 60 m ovire, skok v 

višino, skok v daljino, skok s palico, troskok, suvanje krogle. 

 

 

                                               37. BRIXIA MITING 

 

Bressanone (ITA), 30. maj 2021 

 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji 

(letnika rojstva 2004 in 2005). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Atlet-

ski pokal Slovenije za mlajše mladince, ki bo v nedeljo, 8. maja 2021. Na tekmo-

vanju lahko nastopi samo en atlet/atletinja v posamezni disciplini. 

 

Ko prejmemo razpis od organizatorja, bomo obvestili klube o predvidenih disciplinah, ki 

bodo na programu tekmovanja. 

                                                             

 

 

 

 

 

MLADINSKI ČETVEROBOJ 

 

SLO, 27. ali 30. maj 2021 

 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje letnikov rojstva 2002 in 2003 (starejši 

mladinci). Atleti in atletinje  bodo v izbrani v reprezentanco na osnovi tablic 2021 

v dvorani in 2021 na prostem (23. maj 2021).  



                                                  

                                                     

 

POMEMBNO: Pri tekaških disciplinah se bo upošteval veter po formuli +1,0 m/s pomeni 

pribitek 0,08 sekunde in -1.0 m/s pomeni odbitek 0,08 sekunde. To določilo velja za disci-

pline 100 m, 200 m in 110 m ovire oz. 100 m ovire.  

 

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), štafeta 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. 

 

 

 

MLAJŠE MLADINSKI ČETVEROBOJ 

 

 Hodonin (CZE), 14. avgust 2021 

 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji 

(2004 in 2005 letnik). Atleti in atletinje bodo izbrani v reprezentanco na osnovi 

tablic 2021 (6. avgust 2021). 

 

 

POMEMBNO: Pri tekaških disciplinah se bo upošteval veter po formuli +1,0 m/s pomeni 

pribitek 0,08 sekunde in -1.0 m/s pomeni odbitek 0,08 sekunde. To določilo velja za disci-

pline 100 m, 200 m in 110 m ovire oz. 100 m ovire.  

 

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, 

troskok, 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. 

 

                                                

 

PETEROBOJ PIONIRSKIH REPREZENTANC 

 

Znojmo (CZE), 25. september 2021 

 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v pionirski starostni kategoriji (letnika 

rojstva 2006 in 2007). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Prvenstvo 

Slovenije za pionirje in pionirke U16, ki bo potekalo 18. in 19. septembra 2021. 



                                                  

                                                     

 

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).  

 

 

 

 

BALKANSKA PRVENSTVA – SPLOŠNA DOLOČILA 

 

Za vsa balkanska prvenstva veljajo sledeče splošne odločbe: 

 V primeru, da atleti/atletinje ne dosežejo zahtevane kriterije za nastop in vseeno 

želijo nastopiti na tekmovanju, strošek prevoza na in s tekmovanja krijejo sami 

atleti/atletinje ali klubi.  

 O morebitnih nastopih atletov, ki ne dosežejo kriterije, bo odločal SS AZS na osnovi 

doseženih rezultatov v tekoči sezoni. 

 Za vse atlete in atletinje, ki bodo izpolnili zahtevane kriterije za nastop na 

tekmovanju, strošek prevoza na in s tekmovanja v celoti krije Atletska zveza 

Slovenije. 

 Rok za oddajo končne prijave je 10 dni pred tekmovanjem do 23:59 ure na 

elektronski naslov marija.sestak@atletska-zveza.si  

 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. 

mailto:marija.sestak@atletska-zveza.si


                                                  

                                                     

 Atletov, ki ne bodo izpolnili zahtevane norme 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 koordinatorja 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 

Balkansko prvenstvo za člane in 

članice 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 

NASTANITEV: največ 3 nočitve za največ 

30 oseb (največje možno število 

spremljevalcev 8)  

Balkansko prvenstvo v dvorani NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 

NASTANITEV: največ 2 nočitvi za največ  

20 oseb (največje možno število 

spremljevalcev 4) 

Balkansko prvenstvo za starejše 

mladince in mladinke 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 

NASTANITEV: največ 3 nočitve za največ 

30 oseb (največje možno število 

spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo za mlajše 

mladince in mladinke 

NASTOP: 2 atleta na disciplino in štafeta 

NASTANITEV: največ 2 nočitve za največ 

30 oseb (največje možno število 

spremljevalcev 8) 

Balkansko prvenstvo v krosu NASTOP: 4 atleti na disciplino  

NASTANITEV: največ 2 nočitvi (največje 

število spremljevalcev 9) 

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 STAREJŠE MLADINCE V DVORANI 

Sofia (BUL), 13. februarja 2021 

Moški 

DISCIPLINA NORMA 
60 m 7.00 

60 m ov 8.25 (0.991 m) 

400 m 49.30 

800m 1:53.50 

1500m 3:56.00 

3000m 8:40.00 

Daljina 7.20 m 

Višina 2.04 m 

Troskok 14.90 m 

Palica 4.85 m 

Krogla 17.00 

4x 400 m 3:20.00 

 

Ženske 

DISCIPLINA NORMA 
60 m 7,75 

60 m ov 8.70(13.0/0.762/ 8.25) 

400 m 57.00 

800m 2:13.50 

1500m 4:36.00 

3000m 10.15.00 

Daljina 5.90 m 

Višina    1.76 m 

Troskok 12.45 m 

Palica 3.80 m 

Krogla 13.75 m 

4x 400 m 3:52.00 

 

 

 

  



                                                  

                                                     

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE V DVORANI, 

Istanbul (TUR), 20. februarja 2021 

Moški 

DISCIPLINA NORMA 

60 m 6.85 

60 m ov 8.20 

400 m 48.00 

800m 1:51.00 

1500m 3:49.00 

3000m 8:25.00 

Daljina 7.45 m 

Višina 2.12 m 

Troskok 15.60 m 

Palica 5.10 m 

Krogla 18.50 m 

4x 400 m 3:15.00 

 

Ženske 

DISCIPLINA NORMA 

60 m 7.60 

60 m ov 8.40 

400 m 55.30 

800m 2:12.00 

1500m 4:30.00 

3000m 9:35.00 

Daljina 6.20 m 

Višina 1.82 m 

Troskok 13.30 m 

Palica 4.10 m 

Krogla 14.50 m 

4x 400 m 3:44,00 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V HITRI HOJI, Antalija (TUR), 14. marec 2021 

Kriteriji za leto 2021 še niso znani. 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V MARATONU, Kijev (UKR), 25. april 2021 

Kriteriji za leto 2021 še niso znani. 

 



                                                  

                                                     

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE, 

Istanbul (TUR), 12.-13. junij 2021 

 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.80 100 m 12.05 

21.90 200 m 24.60 

48.60 400 m 56.30 

1:52.70 800 m 2:12.60 

3:54.60 1500 m 4:33,40 

8:35.10 3000 m 10:03,90 

15:11.70 5000 m 17:35,00 

14.40 (0.991m) 110 m / 100 m ovire 14.30 

54.35 400 m ovire 1:02.00 

9:25.00 3000 m zapreke 10:58,00 

2.09 skok v višino 1.76 

4.95 skok s palico 3.85 

7.30 skok v daljino 6.00 

14.90 troskok 12.55 

17,25m (6kg) suvanje krogle 13,80m 

53,00m (1,75kg) met diska 47,00m 

64,00m (6kg) met kladiva 56,00m 

66,00m met kopja 47,00m 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 
6.850 deseteroboj / 

sedmeroboj 

5.050 

 

 

 Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2021 do 6. junija 2020. 

 

 

  



                                                  

                                                     

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE,  

Novi Pazar (SRB), 26.-27. junij 2021 

 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.50 100 m 11.65 

21.20 200 m 23.80 

47.30 400 m 53.70 

1:49.50 800 m 2:04.90 

3:43.80 1500 m 4:16.80 

8:15,00 3000 m 9:40,00 

14:00.00 5000 m 16:10,00 
14.10 110 m / 100 m ovire 13.55 

51.40 400 m ovire 59.00 

8:56.00 3000 m zapreke 10:07,00 

2.18 skok v višino 1.85 

5.30 skok s palico 4.20 

7.70 skok v daljino 6.35 

16.10 troskok 13.45 

18,50m suvanje krogle 15,70m 

59,00m met diska 54,00m 

70,50m met kladiva 64,00m 

75,00m met kopja 54,00m 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 
7.500 deseteroboj / 

sedmeroboj 

5.600 

 

 

 Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2021 do 16. junija 2021. 

 

  



                                                  

                                                     

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE, 

Kraljevo (SRB), 14. avgust 2021 

 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

11.10 100 m 12.35 

22.50 200 m 25.25 

50.00 400 m 57.50 

1:56.00 800 m 2:16.50 

4:01.50 1500 m 4:41,50 

8:53.00 3000 m 10:21,00 
14.60 

(13.72 m / 91.4 m / 9.14 m) 
110 m / 100 m ovire 14.40 

(13.00 m / 76cm / 8.50 m) 

56.20 (84 cm) 400 m ovire 1:03.20 

6:12.50 2000 m zapreke 7:22,00 

2.00 skok v višino 1.72 

4.45 skok s palico 3.55 

6.90 skok v daljino 5.75 

14.10 troskok 12.10 

17,00m (5kg) suvanje krogle 14,40m (3kg) 

53,00m (1,5kg) met diska 40,00m 

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

62,00m (700g) met kopja 45,00m (500g) 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 
6.300 deseteroboj / 

sedmeroboj 

4.800 

 

 Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2021 do 5. avgusta 2021. 

   

BALKANSKO PRVENSTVO V POLMARATONU, 

Bitola (MAK), 12. ali 19. september 2021 

Kriteriji za leto 2021 še niso znani. 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V KROSU, 

Ploiesti (ROM), 6. november 2021 

Kriteriji za leto 2021 še niso znani. 



                                                  

                                                     

 

Sklepi Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: 

 Atleti v mladinskih kategorijah se smejo ob izpolnitvi norm v različnih starostnih 

kategorijah udeležiti le mednarodnih tekmovanj (SP, EP, OFEM, MOI) v svoji kate-

goriji. Izjema so članska tekmovanja.  

 V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov, odloča seštevek naj-

boljšega regularnega rezultata sezone in rezultata z državnega prvenstva. 

 Potnike na tekmovanje predlaga Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu, 

potrdi pa UO AZS. 

 Tekmovanja WA, EA in domača prvenstvena tekmovanja imajo prednost pred na-

stopi 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. 

 

 

                                                                                                          Albert Šoba, 

predsednik 

                                                                                 Strokovni svet AZS 


