
 

KRITERIJI IN PRAVILA 

ZA IZBOR ATLETA / ATLETINJE LETA 
 
 
SPLOŠNI POJASNILI 
 
Kaj je reprezentančni nastop: 

o tekma je v koledarju WA, EA in AZS 
o strokovni svet je postavil pravila in merila za izbor reprezentantov 
o reprezentanco je potrdil UO AZS 
o nastop na tekmovanju 

 
Katera tekmovanja se upoštevajo za anketo: 

o tekmovanja, ki so v koledarju WA, EA, ABAF (AZS je članica teh asociacij) 
o tekmovanja, na katerih atleti / atletinje lahko dosežejo višji status kategorizacije 

in s tem povezane bonitete (štipendija, zaposlitev) 
o tekmovanja, za katere nas nosilci tekmovanja zaprosijo ali pričakujejo, da bo AZS 

postavila kriterije za izbor (OKS – MOI, OFEM; SUSA – Univerziada) 
o reprezentančna srečanja, dogovorjena z državami 

 
 
PRAVILA PRI IZBORU 
 

1. Komisija odloča na osnovi kvalitete dosežkov, v primeru izenačenosti dveh 
atletov / atletinj pa se upoštevajo tudi drugi rezultati / uvrstitve. 

 

2. Pri atletu / atletinji se upošteva izključno individualni dosežek in ne dosežek v 
štafeti. 

 

3. Za kandidacijsko listo v kategoriji članov in članic (absolutna kategorija) se 
upoštevajo tudi atleti / atletinje iz nižjih starostnih kategorij (mlajši mladinci / 
mladinke do vključno mlajših članov / članic), ki nastopijo na članskih 
tekmovanjih (OI, SP, EP) in dosežejo izjemen dosežek. 

 

4. Kandidacijska lista vsebuje praviloma pet (5) imen v posamezni starostni 
kategoriji. 

              V pionirski kategoriji je na kandidacijski listi do devet (9) imen. 
 

5. Glasovalec izbere 3 kandidate z liste in jih rangira od 1. – 3. mesta. 
 

6. Točkuje se: 1. mesto – 3 točke, 2. mesto – 2 točki, 3. mesto – 1 točka. 
 

7. Proglasitev se opravi za prvo tri uvrščene v posamezni starostni kategoriji. 
 

8. Priznanje prejme tudi trener prvouvrščenega atleta/atletinje. 
 



 

9. Komisija za nagrade in priznanja AZS imenuje skupino za sestavo kandidacijske 
liste v sestavi: statistik AZS, član Strokovnega sveta AZS, član izvršnega odbora 
ZATS in predstavnik atletov. Skupina pripravi zaprto kandidacijsko listo, ki jo 
posreduje v potrditev  Komisiji za nagrade in priznanja. 

 

10. Pravico glasovanja imajo: 
a. atletske organizacije z eno glasovnico 
b. člani upravnega odbora AZS 
c. člani disciplinske komisije AZS 
d. člani nadzornega odbora AZS 
e. člani strokovnega sveta AZS 
f. člani tehnično tekmovalne komisije AZS 
g. člani komisije za statut in akte AZS 
h. člani komisije za nagrade in priznanja AZS 
i. člani komisije za boj proti dopingu AZS 
j. člani marketinško poslovnega sveta AZS 
k. člani mediacije in arbitraže 
l. direktor AZS in pisarna 
m. člani izvršnega odbora združenja atletov 
n. vsi člani združenja atletskih trenerjev 
o. člani strokovnega odbora združenja atletskih sodnikov  
p. člani izvršnega odbora združenja za gorske teke 
q. člani izvršnega odbora združenja atletskih veteranov 
r. zbori Združenja atletskih sodnikov Slovenije 
s. delegati AZS 
t. športna uredništva medijev 

 
V primeru, da se ista oseba pojavlja v več odborih ali komisijah (funkcijah), ima pravico 
do izpolnitve samo ene (1) glasovnice. 
 
 
IZBOR SE OPRAVI V NASLEDNJIH STAROSTNIH KATEGORIJAH 

 
o Člani (absolutna kategorija) o Članice (absolutna kategorija) 
o Mlajši člani do 23 let o Mlajše članice do 23 let 
o Starejši mladinci o Starejše mladinke 
o Mlajši mladinci o Mlajše mladinke 
o Pionirji U16 o Pionirke U16 

 
 
 
OBDOBJE UPOŠTEVANJA REZULTATOV 
 
Kandidacijska lista se pripravi za vsako starostno kategorijo po abecednem vrstnem 
redu in vsebuje rezultatske dosežke od oktobra minulega leta do vključno zaključene 
tekme APS ali DP v mnogobojih v tekočem letu. 



 

KRITERIJI ZA IZBOR ATLETOV / ATLETINJ V POSAMEZNI STAROSTNI KATEGORIJI  
 
1. 
 

Posamični nastopi in uvrstitve na 
tekmovanjih štadionske atletike: 

V starostni kategoriji: 

 

1.  Olimpijske igre o Člani, članice, ml. člani, ml. članice 
  

2.  Svetovna prvenstva na prostem in v dvorani o Člani, članice, ml. člani, ml. članice,  
         st. in ml. mladinci in mladinke 

  

3.  Univerziada o Člani, članice, ml. člani, ml. članice 
  

4.  Evropska prvenstva na prostem in v dvorani o Člani, članice, ml. člani, ml. članice, st. in 
ml. mladinci in mladinke 

  

5. Diamantna liga; WA Continental Tour Gold;    
    Svetovni pokal v gorskih tekih (MRWC)   
    (uvrstitev do 12. mesta) 

o Člani, članice, ml. člani, ml. članice 

  

6.  Sredozemske igre o Člani, članice, ml. člani, ml. članice, 
         st. mladinci in mladinke 

  

7.  Evropsko ekipno tekmovanje in pokal (meti, 
hoja, 
      mnogoboj, 10.000 m) 

o Člani, članice, ml. člani, ml. članice, 
         st. in ml. mladinci in mladinke 

  

8. Olimpijski festival evropske mladine-OFEM o Ml. mladinci in mladinke, pionirji in 
pionirke 

  

9. Balkansko prvenstvo na prostem in v dvorani o Člani, članice, st. in ml. mladinci in 
mladinke 

  

10. Reprezentančna srečanja na prostem in v 
dvorani 

o Vse starostne kategorije 

 

2. 
 

Posamični nastopi in uvrstitve na 
tekmovanjih v gorskih tekih, cestnih tekih 

in krosu 

V starostni kategoriji: 

 

1.  Svetovna prvenstva o Člani, članice, ml. člani, ml. članice,  
o st. in ml. mladinci in mladinke 

  

2.  Evropska prvenstva o Člani, članice, mladinci in mladinke 
  

3. Balkanska prvenstva o Člani, članice, st. in ml. mladinci in 
mladinke 

  

4. Reprezentančna srečanja o Vse starostne kategorije 

 



 

 

 

3. 

Dosežen državni rekord v kategorijah in disciplinah, v katerih se uradno vodijo državni 
rekordi. 
 

4. 

Uvrstitev na prvo mesto na posamičnih in pokalnih državnih prvenstvih. 
 

5. 

V članski kategoriji se upošteva tudi rezultat, ki je vreden več kot 1050 točk po tablicah 
WA (zunaj, dvorana). 
 
6. 
V kategoriji pionirjev / pionirk se navede tudi najboljši rezultat sezone v disciplinah, v 
katerih je osvojil 1. mesto na državnem in pokalnem tekmovanju ter reprezentančnem 
nastopu. 
 
Opomba: 
Na kandidacijski listi so pri posameznem atletu / atletinji navedeni kriteriji po zaporedju 
od 1-6. 
 
 
 
Dopolnitev Kriterijev in pravil za izbor atleta / atletnje leta je sprejel Upravni odbor AZS na svoji 8. redni seji, 
dne 29. septembra 2021. 
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