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PRVENSTVO SLOVENIJE V CESTNEM TEKU NA 10 km

226.
Kraj in prireditelj:  Slovenske Konjice,  

Športno društvo Konjiški maraton Slovenske Konjice

227.
Datum tekmovanja: nedelja, 25. september 2022 ob 9.30 uri.

228.
Zadnji dan prijav:
Prijavo atletov za uvrstitev na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km morajo društva  
opraviti preko Informacijskega sistema AZS.
Naslov: http://azsis.imagine.si - najkasneje do petka, 2. septembra 2022.

 Prijavo zaradi plačila štartnine je potrebno urediti v skladu z razpisom tekmovanja tudi pri 
organizatorju tekmovanja do petka, 2. septembra 2022 na spletni strani: 

Informacije: www.konjiskimaraton.si 

229.
Za nastop na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km je potrebno plačati štartnino, ki 
jo določi organizator tekmovanja.

230.
Kategorije:
 ČLANI (rojeni 2002 in starejši)
 STAREJŠI MLADINCI (rojeni 2003 in 2004)
 MLAJŠI MLADINCI (rojeni 2005 in 2006)

 ČLANICE (rojene 2002 in starejše)
 STAREJŠE MLADINKE (rojene 2003 in 2004)
 MLAJŠE MLADINKE (rojene 2005 in 2006)

Atleti, rojeni leta 2007 in mlajši, ne smejo nastopiti v cestnem teku.

231.
Tekmovalna proga mora biti dobro obeležena in speljana večji del po asfaltu. Zaprta mora 
biti za ves promet v vseh smereh. Zapora proge mora biti narejena s fizičnimi zaporami, 
trakovi, sodniško in varnostno službo ter policijo.
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Proga mora biti izmerjena od uradnega merilca, ki tudi izda potrdilo o dolžini proge in 
skladnosti s Pravili WA.

232.
Pravico nastopa na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km imajo atleti, ki so registri-
rani za društvo, ki je član AZS.

Ker je Konjiški maraton odprtega tipa, imajo možnost nastopa tudi ostali prebivalci  
Slovenije in tuji državljani, vendar se jih ne upošteva v uradni  razvrstitvi državnega  
prvenstva v cestnem teku na 10 km.

Za razvrstitev atletov na prvenstvu Slovenije v cestnem teku na 10 km se upoštevajo bruto 
časi.

233.
Priznanja: trije najbolje uvrščeni atleti v posamezni kategoriji prejmejo medalje AZS.

234.
Končne določbe: tekmuje se po Pravilih za atletska tekmovanja. Za razlago je pristojna  
TtK AZS, na tekmovanju pa delegat AZS.

 AZS priskrbi:
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - člani;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - članice;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejši mladinci;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - starejše mladinke;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajši mladinci;
 •  1 zlato, 1 srebrno in 1 bronasto medaljo za kategorijo - mlajše mladinke.


