
  



 

MERILA ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH 

TEKMOVANJIH V SEZONI 2023 

 

Pregled mednarodnih tekmovanj v sezoni 2023: 

2.-5. marec Evropsko prvenstvo v dvorani / Istanbul (TUR) 

11.-12. marec Evropski pokal v metih / Leiria (POR) 

3. junij Evropski pokal na 10.000 m / Pacé (FRA) 

6.-10. junij Svetovno prvenstvo v gorskih tekih / Innsbruck (AUT) 

20.- 22. junij Evropsko ekipno prvenstvo / Chorzow (POL) 

13.-16. julij  Evropsko prvenstvo za mlajše člane in mlajše članice / Espoo (FIN) 

24.-29. julij OFEM / Maribor (SLO) 

7. – 10. avgust Evropsko prvenstvo U20 / Jeruzalem (ISR) 

28. avgust – 8. september Univerzijada  

19.-27. avgust Svetovno prvenstvo na prostem / Budimpešta (HUN) 

30.september – 1.oktober 1. svetovno prvenstvo v cestnih tekih  / Riga (LAT) 

10. december Evropsko prvenstvo v krosu / Bruselj (BEL) 

 

Preostala meddržavna tekmovanja v sezoni 2023: 

15. januar Troboj: Slovenija – Srbija – Hrvaška / Beograd (SRB) 

18. maj  Brixia miting / Bressanone (ITA) 

18. junij Četveroboj reprezentanc U18 / (SLO) 

23. september Peteroboj reprezentanc U16 / Znojmo (SVK) 

 

Balkanska prvenstva v sezoni 2023: 

5. februar Balkansko prvenstvo v dvorani U20 / Beograd (SRB) 

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

9. april Balkansko prvenstvo v hitri hoji / Antalya (TUR) 

14. maj Balkansko prvenstvo v gorskih tekih / Nikšić (ČG) 

Maj / oktober Balkansko prvenstvo v polmaratonu / Skopje / Bitola (MKD) 

27.- 28. maj Balkansko prvenstvo v štafetnih tekih / Erzurum (TUR)  

15.-16. julij Balkansko prvenstvo U20 / Denizli (TUR) 

22.-23. julij Balkansko prvenstvo za člane in članice / (SRB) 

2. september Balkansko prvenstvo U18 / Sivas (TUR)  

12. november Balkansko prvenstvo v maratonu / Atene (GRE) 

 

 

 

 

 

 



 

EVROPSKO PRVENSTVO V DVORANI – ČLANI IN ČLANICE 

                                             Istanbul (TUR), 2. - 5. marec 2023 

•                  

Disciplina Kvota Moški Ženske 

60m 40 6.63 (10.08, 100m na prostem) 7.24 (11.10 for 100m na prostem) 

400m 30 46.35 (45.15 na prostem) 52.20 (50.80 na prostem) 

800m 30 1:46.75 (1:44.70 na prostem) 2:02.20 (1:59.00 na prostem) 

1500m 27 3:37.40 (3:32.80 na prostem) 4:09.00 (4:02.50 na prostem) 

3000m 24 7:44.00 (7:37.00 na prostem) 8:48.00 (8:39.00 na prostem) 

60m ovire 32 7.64 (13.30, 110m ovire na prostem) 8.03 (12.90 for 100mH na prostem) 

4x400m 6/finale / / 

Višina 18 2.30 1.96 

Palica 18 5.82 4.70 

Daljina 18 8.12 6.75 

Troskok 18 17.02 14.32 

Krogla 18 21.20 18.60 

Mnogoboj 14 6140 (8400, 10-boj) 4580 (6650) 

 

Rok za doseganje norm je od 20. februarja 2022 do 19. februarja 2023 (mnogoboj od 20. 

avgusta 2021 do 19. februarja 2023). 

 

• Nacionalna zveza lahko prijavi 4 atlete na disciplino z izpolnjeno normo. Nastopijo lahko največ 

3 atleti. 

• Nacionalna zveza lahko prijavi eno atletinjo in/ali enega atleta brez doseženega kriterija le v 

primeru, da ni atletov in atletinj, ki so dosegli kriterije za tekmovanje.  

• Atleti / atletinje se lahko uvrstijo na EP na osnovi: 

- izpolnjenega rezultatskega kriterija; 

- svetovnih lestvic (World ranking) na dan 19. februar 2023. 

• Reprezentanco za EP predlaga Strokovni svet AZS (SS AZS) in potrdi Upravni odbor AZS (UO 

AZS) po nastopu na zadnjem tekmovanju, ki šteje za izpolnitev norm. 

• Vse ostale informacije so v originalu na spletni strani Evropske atletike (EA). 

 

 

 

 

 

 



 

EVROPSKI ZIMSKI POKAL V METIH 

Leiria (POR), 11.-12. marec 2023 

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 2023 do 26. februarja 2023. 

 

 

22. EVROPSKI POKAL NA 10.000 m 

 Pacé (FRA), 3. junij 2023 

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 2022 do 24. maja 2023. 

 

 

UNIVERZIJADA 

 Chengdu (CHN), 28.julij – 8. avgust 2023 

Strokovni svet AZS bo po usklajevanju z SUSA določil in objavil kriterije po končani dvoranski 

sezoni. 

 

 

  



 

SVETOVNO PRVENSTVO NA PROSTEM 

Budimpešta (HUN), 19.-27. avgust 2023 
 
 

Moški Disciplina Ženske 

 100m  

 200m  

 400m  

 800m  

 1500m (milja)  

 5000m / 5km - cesta  

 10.000m / 10km - cesta  

 Maraton  

 3000m zapreke  

 110m ovire / 100m ovire  

 400m ovire  

 Višina  

 Palica  

 Daljina  

 Troskok  

 Krogla  

 Disk  

 Kladivo  

 Kppje  

 Sedmeroboj  

 Deseteroboj  

 20km hoja  

 35km hoja  

Top 8 WCH Oregon + lestvice 4x100m Top 8 WCH Oregon + lestvice 

Top 8 WCH Oregon + lestvice 4x400m Top 8 WCH Oregon + lestvice 

Top 8 WCH Oregon + lestvice 4x400m mix Top 8 WCH Oregon + lestvice 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

Discipline Kvote – brez nekvalificiranih atletov 

100m  48 

200m, 400m 48 

800m 56 

1500m 56 

3000m zapreke 36 

5000m 42 

10,000m 27 

100m ovire, 110m ovire, 400m ovire 40 

Tehnične discipline 36 

Mnogoboj 24 

Maraton 100 

20km hitra hoja 50 

35km hitra hoja 50 

Štafete 16 

 

 

Kvalifikacijsko obdobje: 
- maraton - od 1. novembra 2021 do 30. maja 2023; 
- tek na 10.000 m, štafete in mnogoboji - od 31. januarja 2022 do 30. julija 2023; 
- za vse ostale discipline - od 31. julija 2022 do 30. julija 2023. 
 
 

Individualne discipline 
Vsaka zveza članica bo lahko v vsaki disciplini sodelovala z največ tremi kvalificiranimi športniki 
(štirimi v primeru WA povabila) ob upoštevanju spodaj navedenih pogojev. Četrti (peti v primeru WA 
povabila) kvalificirani atlet je lahko prijavljen kot rezerva. 
 
 
Štafete 

Vsaka zveza članica lahko v vsaki štafetni disciplini prijavi eno kvalificirano ekipo. Skupno je lahko 
prijavljenih šest atletov. 
 

Nekvalificirani atleti 
Nacionalne zveze, ki nimajo atletov/atletinj, ki so dosegli zahtevane kriterije ali so potencialno 
kvalificirani na podlagi svetovne lestvice (World ranking), lahko prijavijo enega nekvalificiranega 
atleta  ALI eno nekvalificirano atletinjo v eni posamični disciplini (razen v cestnih tekih in tehničnih 

disciplinah, mnogobojih, teku na 10.000 m in 3000 m z zaprekami). 
 
Nacionalna zveza lahko predlaga  atleta (tudi, če tekmuje v omenjenih disciplinah), ki bi ga želela 
prijaviti, na osnovi njegovega najboljšega dosežka v kvalifikacijskem obdobju. Tehnični delegati se 
bodo odločili, ali bodo sprejeli takšno prijavo ali ne. 
 

Rok za prijavo nekvalificiranih atletov je 30. maj 2023 za maraton in hojo na 35 km ter 30. 
julij 2023 za vse druge discipline. 



 

 

EVROPSKO EKIPNO PRVENSTVO – EVROPSKE IGRE SILESIA 2022 

Chorzow (POL), 20.-22. junij 2023 
 

 
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 4. junija 2023); 

• po sklepu Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije   

Reprezentanco bo potrdil UO AZS. 

 

EVROPSKO PRVENSTVO – MLAJŠI ČLANI IN MLAJŠE ČLANICE, 

Espoo (FIN), 13.–16. julij 2023 
 

Kvota Moški Disciplina Ženske 

32 10.50 100m 11.70 

32 21.30 200m 24.00 

32 47.00 400m 55.00 

24 1:48.00 800m 2:06.50 

24 3:42.50 1500m 4:24.00 

25 13:58.00 5000m 16:35.00 

25 29:45.00 10000m 35:40.00 

32 14.40 100/110m Hurdles 13.90 

32 52.50 400m Hurdles 1:00.50 

24 9:00.00 3000m SC 10:25.00 

25 1:35:00 20km Walk 1:48:00 

16 NES 4x100m NES 

16 NES 4x400m NES 

24 2.15 Višina 1.81 

24 5.20 Palica 4.05 

24 7.60 Daljina 6.25 

24 15.55 Troskok 12.95 

24 17.80 Krogla 14.50 

24 54.50 Disk 49.50 

24 65.50 Kladivo 61.00 

24 72.00 Kopje 51.00 

20 7400 Sedmeroboj/Deseteroboj 5600 

 

1. Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2023 do 2. julija 2023.                                               

2. V vsaki disciplini lahko AZS prijavi 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 državnega prvenstva 

v dotični disciplini. 

4. Potnike na tekmovanje predlaga SS AZS po nastopu na državnem prvenstvu, potrdi pa UO 

AZS. 

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



 

6. 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 

Jerusalem (ISR), 05.-08. avgust 2023 
 

Kvota Moški Disciplina Ženske 

32 10.65 100 m 11.80 

32 21.60 200 m 24.30 

32 48.00 400 m 55.50 

24 1:50.25 800 m 2:07.80 

24 3:48.20 1500 m 4:24.00 

24 8:23.00 3000 m 9:48.00 

25 14:35.00 5000 m 17:10.00 

32 14.20 110/100 m ovire 13.95 

32 53.60 400 m ovire 1:00.80 

24 9:13.00 3000 m zapreke 10:45.00 

25 46:00.00 10000 m hoja 51:15.00 

16 NES 4x100 m NES 

16 NES 4x400 m NES 

24 2.10 Višina 1.80 

24 5.00 Palica 4.00 

24 7.40 Daljina 6.15 

24 15.05 Troskok 12.70 

24 17.75 Krogla 14.00 

24 54.00 Disk 47.50 

24 67.00 Kladivo 57.00 

24 66.00 Kopje 48.00 

20 7150 Deseteroboj/sedmeroboj 5350 

 

Rok za doseganje norm je od 1. januarja 2023 do 26. julija 2023.                                                                               

 
AZS lahko v vsaki disciplini prijavi po 4 atlete oz. atletinje z doseženo normo, nastopijo pa lahko le 

3 atleti oz. atletinje z doseženo normo. 
 
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 državnega prvenstva v dotični 
disciplini. 
 

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 odločal o nastopu štafet (4 x 100 m, 4 x 
400 m) na tekmovanju. 
 
Vsi kandidati so obvezni nastopiti na Prvenstvu Slovenije U20. 
 
Potnike na tekmovanje predlaga Strokovni svet po nastopu na državnem prvenstvu, potrdi pa 

Upravni odbor. 
 
 

 



 

OLIMPIJSKIFESTIVAL EVROPSKE MLADINE, 

Maribor (SLO) 24.-29. julij 2023 
 
 
V slovensko reprezentanco za nastop na OFEM bodo uvrščeni samo tisti športniki, ki bodo izpolnili 
naslednje kriterije:  

 
1. Da pred nastopom na OFEM dosežejo rezultat, ki zadostuje za pridobitev vsaj mladinskega razreda 
statusa kategoriziranega športnika, medtem ko v kolektivnih športnih panogah predlog športnikov 
napravi selektor panoge.  

 
2. Da so izpolnili športne (rezultatske) kriterije NPŠZ, usklajene in potrjene s strani Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ter usklajene z EOK pravili za OFEM (EYOF Charter).  
 
3. Da imajo na osnovi rezultatov mednarodnih tekmovanj in strokovne primerjalne analize realno 
možnost uvrstitve v prvo tretjino uvrščenih (1. 1/3) posameznikov ali dvojic in v prvo polovico 
uvrščenih (1. 1/2) štafet, ekip v individualnih športih ter kolektivnih športih.  
 
4. OFEMa se lahko udeležijo samo najboljši mladi slovenski športniki ali ekipe in ne njihove 

zamenjave ali rezerve.  
 
5. SSVŠ pri OKS-ZŠZ lahko na predlog NPŠZ izjemoma v interesu razvoja posamezne športne panoge 
na seznam potnikov za OFEM uvrsti tudi športnike, ki niso v celoti izpolnili predpisanih kriterijev za 
nastop.  
 
6. OFEMa se bodo udeležili samo tisti športniki, katerih zdravje in športna forma zagotavljata 

optimalne športne dosežke.  

 
7. Da so športniki in spremljevalci pred odhodom na OFEM podpisali »Pogoje o sodelovanju«, ki 
opredeljujejo njihove pravice in obveznosti.  
 
8. V reprezentanco za OFEM ne bodo vključeni športniki, ki bodo v disciplinskem postopku, pri katerih 

bo kontrola dopinga pozitivna oziroma prestajajo ustrezno disciplinsko kazen.  
 
9. Vsi nominirani kandidati za nastop na OFEM so se vedno in vsakič dolžni odzvati na poziv SLOADO 
na kontrolo dopinga. 
 
10. Kvota nastopajočih atletov/atletinj: 28 

 

 
  



 

 

 

1. Norma mora biti dosežena v obdobju od 1. januarja 2023 do ??? junija 2023. 

2. Atleti in atletinje so lahko letnik 2006 in 2007. 

3. Kriterije za nastop na tekmovanju je določil Strokovni svet Atletske zveze Slovenije. 

4. Kvota za dovoljeno število prijavljenih je 28 atletov oz. atletinj. 

5. V primeru, če norm ne bo izpolnilo 28 atletov in atletinj, bo Strokovni svet upošteval 

odstopanja od norm v %. Na OFEM se bodo uvrstili atleti in atletinje z najmanjšim 

odstopanjem. 

6. V primeru, če bo norme izpolnilo več kot 28 atletov in atletinj, bo Strokovni svet upošteval 

odstopanja od norm v %. Na OFEM se bodo uvrstili atleti in atletinje z največjim 

odstopanjem. 

7. V primeru, da dva ali več atletov doseže normo v posamezni disciplini, se upošteva najboljši 

rezultat sezone teh atletov. V primeru enakega rezultata se upošteva drugi najboljši rezultat 

teh atletov. 

8. Dokončno odločitev o nastopu štafet bo Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejel na 

podlagi doseženih individualnih rezultatov. 

 

 

 

FANTJE U18 Disciplina DEKLETA U18 

11.00 100m 12.20 

22.20 200m 25.00 

49.70 400m 57.40 

1:55.50 800m 2:14.00 

4:01.00 1500m 4:36.00 

8:39.00 3000m 10:00.00 

14.55 110/100m ov. 14.20 

54.90 400m ov. 63.00 

6:11.50 2000m zap. 7:15.00 

6.85 daljina 5.70 

14.20 troskok 12.20 

1.97 višina 1.72 

4.60 palica 3.65 

17.00 Krogla  14.90 

53.00 Disk  42.00 

67.00 Kladivo  57.50 

65.00 Kopje  46.50 

6300 mnogoboj 4900 

48:30.00 (10km) hoja 26:00.00  (5 km) 

/ štafeta  

100-200-300-400 

/ 



 

27. EVROPSKO PRVENSTVO V KROSU, 

Bruselj (BEL), 10. december 2023 
 

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije bo predlagal Upravnemu odboru v potrditev sestavo 
reprezentance za Evropsko prvenstvo v krosu na podlagi sledečih kriterijev: 

KRITERIJ 1: 
AZS predvideva nastop na tem tekmovanju tekačev, ki so se izkazali tekom sezone (dosegli 
vsaj 900 točk po IAAF tablicah (U20), 950 točk (U23) oziroma 1000 točk (člani) 
 
KRITERIJ 2: 

Uspešen nastop na pregledni tekmi kandidatov za nastop na EP v krosu. O pregledni tekmi bodo 
trenerji pravočasno dobili vse potrebne informacije. 
 
O nastopu atleta na EP bo odločal SS AZS na podlagi obeh kriterijev in na podlagi finančnih možnostih 
AZS. 

 

19. EVROPSKO PRVENSTVO V GORSKEM TEKU 

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

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

Za operativno izvedbo je zadolženo Združenje za gorske teke. 

 

36. SVETOVNO PRVENSTVO V GORSKIH TEKIH 

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 ČLANSKIH REPREZENTANC SRBIJA – HRVAŠKA - SLOVENIJA 

Beograd, 25. januar 2023 
 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v članski kategoriji (izjemoma  mladinci). V vsaki 
disciplini nastopata dva atleta. Sestavo reprezentance za nastop na troboju reprezentanc bo 
predlagal Strokovni svet na osnovi rezultatov doseženih do vključno 21.01.2023, potrdil pa Upravni 

odbor. Na tekmovanju lahko nastopijo člani, mlajši člani in starejši mladinci. 
 
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), 28. maj 2023 

 
V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji (letnika 
rojstva 2006 in 2007). Izbirna tekma za reprezentanco bo Atletski pokal Slovenije za mlajše 

mladince, ki bo v nedeljo, 14. maja 2023.  
Na tekmovanju 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. 
                                                             
 

ČETVEROBOJ  REPREZENTANC MLAJŠIH MLADINCEV IN MLADINK  

SLO, 11.6.2023 ali 18.6.2023 

 
V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v mlajše mladinski starostni kategoriji (2006 in 

2007 letnik). Atleti in atletinje bodo izbrani v reprezentanco na osnovi tablic 2023 (4. junij 
2023). 
 
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 (SVK), 23. september 2023 
 

V reprezentanco bodo imenovani atleti in atletinje v pionirski starostni kategoriji (letnika rojstva 
2008 in 2009). Izbirna tekma za izbor atletov v reprezentanco bo Prvenstvo Slovenije za 
pionirje in pionirke U16, ki bo potekalo 9. in 10. septembra 2023. 

 
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: 

• 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. 

• 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 25 
oseb (največje možno število spremljevalcev 

5) 

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) 
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BALKANSKO PRVENSTVO V DVORANI – STAREJŠI MLADINCI/MLADINKE 

Beograd, 5. februar 2023 

Moški 

DISCIPLINA NORMA 

60 m 7.00 

60 m ov 8,35 (0.991 m) 

400 m 49.30 

800m 1:54,00 

1500m 3:58,00 

3000m 8:45,00 

Daljina 7,10 m 

Višina 2.04 m 

Troskok 14.80 m 

Palica 4.85 m 

Krogla 17.00 

4x 400 m / 

 

Ženske 

DISCIPLINA NORMA 

60 m 7,71 

60 m ov 8.80(13.0/0.762/ 8.25) 

400 m 57.00 

800m 2:13.50 

1500m 4:40.00 

3000m 10.15.00 

Daljina 5.90 m 

Višina 1.74 m 

Troskok 12.35 m 

Palica 3.75 m 

Krogla 13.00 m 

4x 400 m / 

 

Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2023 do 25. januarja 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE V DVORANI, 

Istanbul (TUR), 11. februar 2023 

Moški 

DISCIPLINA NORMA 

60 m 6.85 

60 m ov 8.20 

400 m 48.00 

800m 1:51.00 

1500m 3:50.00 

3000m 8:25.00 

Daljina 7.45 m 

Višina 2.12 m 

Troskok 15.60 m 

Palica 5.10 m 

Krogla 18.00 m 

4x 400 m / 

 

Ženske 

DISCIPLINA NORMA 

60 m 7.60 

60 m ov 8.40 

400 m 55.30 

800m 2:09.00 

1500m 4:30.00 

3000m 9:45.00 

Daljina 6.20 m 

Višina 1.82 m 

Troskok 13.30 m 

Palica 4.10 m 

Krogla 14.50 m 

4x 400 m / 

 

Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2023 do 1. februarja 2023. 

 

  



 

BALKANSKO PRVENSTVO V HITRI HOJI 

Antalya, 9. april 2023 

Kriteriji za leto 2023 še niso znani. 

 

BALKANSKO PRVENSTVO V MARATONU, 

Atene (GRE), 12. november 2023 

ČLANI DISCIPLINA ČLANICE 

2:18.00 maraton 2:42.00 

1:06.30 polmaraton 1:15.00 

 

 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE, 

Denizli / TUR  15.-16. julij 2023 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.80 100 m 12.05 

21.90 200 m 24.70 

48.60 400 m 56.30 

1:52.70 800 m 2:12.60 

3:55.00 1500 m 4:34,00 

8:35.10 3000 m 10:05,00 

15:11.70 5000 m 17:35,00 

14.50 (0.991m) 110 m / 100 m ovire 14.30 

54.05 400 m ovire 1:02.00 

9:40.00 3000 m zapreke 11:00,00 

2.04 m skok v višino 1.74 m 

4.85 m skok s palico 3.75 m 

7.20 m skok v daljino 5.95 m 

14.95 m troskok 12.40 m 

16,50 m (6kg) suvanje krogle 13,50m 

53,00m (1,75kg) met diska 45,00m 

64,00m (6kg) met kladiva 55,00m 

64,00m met kopja 46,00m 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

6.200 deseteroboj / sedmeroboj 4.600 

 

Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od od 1. januarja 2023 do 5. julija 2023. 

 
 

 

 



 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA ČLANE IN ČLANICE 

SRBIJA, 22.-23. julij 2023 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

10.60 100 m 11.75 

21.20 200 m 23.90 

47.30 400 m 54.00 

1:49.50 800 m 2:06,50 

3:45.00 1500 m 4:20,00 

8:18,00 3000 m 9:40,00 

14:15,00 5000 m 16:10,00 

14.20 110 m / 100 m ovire 13,65 

52,00 400 m ovire 59.20 

9:10,00 3000 m zapreke 10:30,00 

2.12 m skok v višino 1.82 m 

5.10 m skok s palico 4.10 m 

7.50 m skok v daljino 6.25 m 

15.80 m troskok 13.40 m 

18,00 m suvanje krogle 14,00 m 

57,00 m met diska 52,00 m 

70,00 m met kladiva 62,00 m 

73,00 m met kopja 52,00 m 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

6.900 deseteroboj / sedmeroboj 4.900 

 

Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2023 do 12. julija 2023. 

 

 

  



 

BALKANSKO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE 

Sivas, TUR, 2. september 2023 

MOŠKI DISCIPLINA ŽENSKE 

11.15 (200m/22.60) 100 m 12.35 (200m/25.25) 

50.20 (200m/22.60) 400 m 57.50 (200m/25.25) 

1:58.00 800 m 2:16.00 

4:03.00 1500 m 4:41,50 

9:00,00 3000 m 10:25,00 

14.80 

(13.72 m / 91.4 m / 9.14 m) 
(400m ov/56.20) 

110 m / 100 m ovire 14.40  

(13.00 m / 76cm / 8.50 m) 
(400m ov/01:04,00) 

6:25,00 2000 m zapreke 7:22,00 

1,98 m skok v višino 1.70 m 

6.90 m skok v daljino 5.75 m 

14.00 m troskok 12.10 m 

16,00m (5kg) suvanje krogle 14,00m (3kg) 

51,00m (1,5kg) met diska 40,00m 

60,00m (5kg) met kladiva 54,00m (3kg) 

60,00m (700g) met kopja 45,00m (500g) 

/ 4 x 100 m / 

/ 4 x 400 m / 

 

Kriteriji za nastop morajo biti doseženi od 1. januarja 2023 do 23. avgusta 2023. 

   

BALKANSKO PRVENSTVO V POLMARATONU 

Skopje ali Bitola, MKD, maj ali oktober 2023 

ČLANI DISCIPLINA ČLANICE 

2:18.00 maraton 2:42.00 

1:06.30 polmaraton 1:15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 kategoriji. Izjema so članska 

tekmovanja na katerih lahko nastopajo tudi starejši mladinci/mladinke. 

▪ V primeru, da je v eni disciplini izpolnilo normo več atletov, odloča seštevek najboljšega 

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 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. 

 

Sklep Upravnega odbora in Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije: 

▪ Upravni odbor AZS lahko na predlog Strokovnega sveta AZS lahko zavrne/prepreči nastop 

tekmovalcu z doseženo normo, če na vseh tekmovanjih v tekoči sezoni pred velikim 

tekmovanjem (EP, SP, OI) kaže zelo slabo pripravljenost oz. če sploh ne tekmuje. 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                           Strokovni svet AZS 

                                                                                                                 predsednik 

                                                                                                         Albert Šoba 

 


