Ljubljana, maj 2021

Atletska zveza Slovenije bo v sodelovanju z organizatorji največjih atletskih mitingov v
Sloveniji ponovno organizirala Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije – MAL 2021.
Cilji mednarodne lige so popularizacija atletike v splošni in športni javnosti, njeno
približevanje mladini ter omogočiti atletom in atletinjam kvalitetna tekmovanja na domačih
tleh.

V Mednarodno atletsko ligo Telekom Slovenije 2021 so vključena naslednja tekmovanja:
27. maj 2021 - Atletski miting Ptuj – Memorial Roberta Preloga
Discipline MAL:
- moški: 200m, 400m, 800m, 3000m, višina, palica, disk, kladivo, kopje
- ženske: 200m, 400m, 1500m, 100m ovire, daljina, troskok, palica, disk, kladivo
Ostale discipline:
- moški: 100m, daljina, krogla
- ženske: 100m
29. maj 2021 - Atletski miting Slovenska Bistrica – Stepišnikov memorial v metu kladiva in
memorial Marjana Štimca v suvanju krogle
Discipline MAL
- moški: 100m, 300m, 800m, 5000m, 110m ovire, 400m ovire, daljina, krogla, kladivo
- ženske: 100m, 300m, 800m, 3000m, 400m ovire, daljina, višina, krogla, kladivo, kopje
Ostale discipline
- moški: troskok, disk
- ženske: 100m ovire, troskok
5. – 6. junij 2021 - Prvenstvo Slovenije za člane in članice (Kranj)
Vse posamične discipline štejejo za skupno razvrstitev MAL 2021.
9. junij 2021 - Mednarodni atletski miting Maribor – 8. memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m
Discipline MAL
- moški: 100m, 200m, 400m, 1500m, 110m ovire, daljina, troskok, višina, kladivo
- ženske: 200m, 800m, 3000m, 100m ovire, višina, krogla, kladivo
Ostale discipline
- moški: krogla
- ženske: 100m, daljina
1. – 2. julij 2021 - Atletski pokal Slovenije za člane in članice (Velenje)
Vse posamične discipline štejejo za skupno razvrstitev MAL 2021.

14. julij 2021 - 32. mednarodni atletski miting Novo mesto
Discipline MAL
- moški: 200m, 1500m, 2000m zapreke, troskok, palica, krogla, disk, kopje
- ženske: 100m, 200m, 400m, 1500m, 100m ovire, daljina, palica, disk
Ostale discipline
- moški: 100m, 400m
- ženske: višina, krogla
5. september 2021 – Mednarodni miting Maribor - Memorial Mirka Šeruge-Mimija v teku na 800 m
Discipline MAL
- moški: 200m, 800m, 3000m, 400m ovire, daljina, disk
- ženske: 100m, 800m, 3000m, 400m ovire, troskok, višina, krogla, disk, kopje
Ostale discipline
- moški: 100m, 400m
- ženske: 200m, 400m
17. september 2021 - Mednarodni atletski miting Ljubljana – 16. memorial Matica Šušteršiča in
Patrika Cvetana
Discipline MAL
- moški: 100m, 400m, 1500m, 110m ovire, 400m ovire, 2000m zapreke, troskok, višina, palica,
krogla, kopje
- ženske: 200m, 400m, 1500m, 400m ovire, 2000m zapreke, troskok, palica, kopje
Ostale discipline
- moški: 800m
- ženske: 100m ovire, višina

Vse razpisane discipline štejejo za nagrade na posameznih mitingih.
Za skupno razvrstitev MAL 2021 pa štejejo in se točkujejo izključno discipline
MAL.

Nagradni sklad
Posamezna tekmovanja:


Najboljših 8 rezultatov v moški konkurenci po tablicah World Athletics (WA):
500€ - 400€ - 350€ - 300€ - 250€ - 200€ - 150€ - 100€ (zneski so v bruto vrednostih)



Najboljših 8 rezultatov v ženski konkurenci po tablicah WA:
500€ - 400€ - 350€ - 300€ - 250€ - 200€ - 150€ - 100€ (zneski so v bruto vrednostih)



Izjemi sta Atletski pokal Slovenije za člane in članice in Prvenstvo Slovenije za člane in članice, kjer
denarnih nagrad ni.



Za denarne nagrade posameznih tekmovanj lahko kandidirajo domači in tuji atleti/atletinje.



Vsak organizator bo v skladu s pravili lige in po dogovoru z atleti/atletinjami ali njihovimi zastopniki
izplačal nagrade najkasneje v 10 dneh po zaključku mitinga.

Skupna nagrada – zmagovalci Atletske lige Telekoma Slovenije 2021:


Najboljši 4 v moški konkurenci: 2000 – 1500 – 1000 – 500 € (zneski so v bruto vrednostih).



Najboljše 4 v ženski konkurenci: 2000 – 1500 – 1000 – 500 € (zneski so v bruto vrednostih).



Za skupno nagrado lige lahko kandidirajo samo atleti/atletinje s slovenskim državljanstvom.



AZS bo nagrade izplačala najkasneje 10 dni po razglasitvi zmagovalcev na novinarski konferenci, ki
bo predvidoma v tednu po zadnjem tekmovanju.

Pravila in točkovanje za skupno razvrstitev Atletske lige Telekom Slovenije
1. Atlet oziroma atletinja, ki kandidira za skupno denarno nagrado lige, mora nastopiti na najmanj 4
tekmovanjih (v disciplini, ki se točkuje za skupno nagrado MAL).
2. Za skupno razvrstitev lahko kandidirajo samo atleti/atletinje s slovenskim državljanstvom.
3. Pri končni razvrstitvi se upošteva seštevek točk 4 najboljših rezultatov v katerikoli disciplini MAL.
V kolikor atlet/atletinja na določenem tekmovanju nastopi v več disciplinah MAL, se torej upošteva
le rezultat, ki mu prinaša največ točk.
4. Za skupno točkovanje se na vsakem tekmovanju štejejo dosežki v vnaprej določenih disciplinah
(discipline MAL).
5. Točkovanje na posameznem tekmovanju:
Točke prejmejo 3 najbolje uvrščeni slovenski atleti/atletinje v posamezni disciplini MAL:
 1. mesto (slo atleti) = 4 točke
 2. mesto (slo atleti) = 2 točki
 3. mesto (slo atleti) = 1 točka
Za izračun se upoštevajo samo rezultati, ki presegajo 950 točk po tablicah WA.
Dodatne točke:
-

Državni članski rekord = 4 dodatne točke

Državni rekordi se priznajo oziroma potrjujejo po pravilih AZS in WA. Do potrditve so točke označene
z zvezdico.
-

WA tablice:







950-999 = 1 dodatna točka
1000-1049 = 2 dodatni točki
1050-1099 = 3 dodatne točke
1100-1149 = 4 dodatne točke
1150-1199 = 5 dodatnih točk
1200-1249 = 6 dodatnih točk

6. Rezultati, doseženi z nedovoljeno pomočjo vetra, se upoštevajo v točkovanju za končno uvrstitev.
7. Kategorija pionirjev in pionirk ne sme nastopiti na mitingih Atletske lige Telekom Slovenije 2021.
8. V primeru, da 2 atleta v končni razvrstitvi dosežeta enako število točk, je boljši tisti, ki ima
absolutno boljši rezultat po WA tablicah na kateremkoli tekmovanju Atletske lige Telekom
Slovenije 2021.
Vrstni red v točkovanju za Atletske lige Telekom Slovenije bo po vsakem tekmovanju osvežen in
objavljen na spletni strani AZS.
Atletska zveza Slovenije

