
31. UNIVERZIADA CHENGDU (CHN) 2021 (za Univerziado 2023) 
 
MOŠKE NORME ZA UNIVERZIADO   ŽENSKE NORME ZA UNIVERZIADO 

 
                            FISU - norma A   AZS - norma B                                           FISU - norma      AZS - norma B  

100m  10,60  10,85   100m  12,00  12,20  

200m  21,85  22,00   200m   25,10  25,40  

400m  49,00  49,50   400m   56,00  57,00  

800m   1:51,00        1:54,00   800m   2:10,00                  2:15,00  

1500m   3:50,00        3:58,00   1500m   4:31,00                  4:43,00  

5000m   14:45,00      15:30,00                5000m   17:30,00  18:25,00 

10.000m  30:00,00                 31:00,00  10 000m  35:00,00  37:00,00 

1/2maraton  1.10:00                  1.15:00   polmaraton  1.22:00                  1.30:00 

3000m zap.  9:00,00                  10:00,00  3000m zap.  11:00,00  12:20,00 

110m ov. 14,00  15,30   100m ov. 13,45  14,20 

400m ov. 53,00  54,00   400mov.               63,05  65,00  

višina  2,15  2,05    višina  1,70  1,60 
palica  5,10  4,90    palica   3,55   3,40   
daljina   7,30   7,10    daljina   5,95   5,70  
troskok                15,00   14,60    troskok                12,80   12,40  
krogla   16,50   15,00    krogla   13,50   12,00  
disk   55,00   52,00    disk   48,00   40,00  
kladivo   60,00   56,00    kladivo   59,00   50,00  
kopje   72,00   67,00    kopje   48,00   43,00  
deseteroboj   /   5000t.   sedmeroboj   /   4000t. 
hoja 20km  1.28:00  1.40:00                               hoja 20km  1.43:00  1.57:00  
4x100   ni norme     4x100   ni norme 

4x400  ni norme                  4x400  ni norme 

 
Športnice/športniki: - slovenski državljani, ki so vpisani na kateremkoli višješolskem ali visokošolskem študijskem 
programu v študijskem letu 2022/23 doma ali v tujini. Ali, če so bili diplomanti višješolskih ali visokošolskih študijskih 
programov, ki so diplomirali v letih 2020, 2021, 2022 in so bili prijavljeni na na odpadlo UNIVERZIADO, ter v tem obdobju 
imeli izpolnjene norme za Univerziado // slednje ne velja za imetnike B norm, v kolikor je kdo od na novo prijavljenih 
kandidatov, v navedenem času za postavljanje norm, izpolnil A normo // . Zaradi COVID vzrokov za odpoved 
UNIVERZIADE 2021 se izjemoma podaljša starostno obdobje za nastop v letu 2023. Pravico nastopa imajo vsi, ki so 
rojeni med 1. 1 .1996 in 31. 12 2005 .Čas za doseganje novih norm: od 20.6. 2021 do 20.3. 2023 za A normo (FISU), 
ter od 1.1.2022 do 20.3.2023 za B normo (AZS). Prednost v primeru več prijavljenih na isto disciplino imajo tisti, 
ki so imeli pogoje za preteklo UNIVERZIADO (tako za A norme, B norme pa le pod pogojem, da v zadanem 
obdobju za doseganje norm, ni bilo doseženih A norm). Novoprijavljeni bodo obveščeni o morebitnih 
kvalifikacijah naknadno, ko se ugotovi stanje, s strani koordinatorja.  
 
Prijave:  
 
Individualni nastopi:  
Vsaka država, lahko prijavi do 2 tekmovalca-ki v moški in ženski kategoriji v vsaki individualni disciplini, če sta oba-e 
izpolnila-i kvalifikacijske standarde FISU (z normo A). V nasprotnem primeru lahko država prijavi le 1 tekmovalca-ko (z 
normo B) v vsaki individualni disciplini.  
 
Štafetni teki:  
Vsaka država lahko prijavi 4 tekmovalce/tekmovalke v disciplinah 4x100m in 4x400m pri čemer je potrebno upoštevati 
naslednje: tekmovalci in tekmovalke prijavljeni v disciplinah 100m in 200m morajo nastopiti tudi v morebitnem štafetnem 
teku 4x100m; tekmovalci in tekmovalke prijavljeni v disciplini 400m in 800m morajo nastopiti tudi v morebitnem štafetnem 
teku 4x400m. 
 
Polmaraton in tekmovalna hoja na 20km: **** 

Vsaka država lahko prijavi do 3 tekmovalce-ke v moški in ženski kategoriji, če so vsi izpolnili kvalifikacijske standarde 
FISU (norma A) od 1. 1. 2019 do 31. 5. 2021. V nasprotnem primeru lahko država prijavi le 1 tekmovalca-ko v vsaki 
disciplini (norma B). 
 
Trajanje tekmovanja: 
31. Poletna univerzijada bo uradno potekala od 28. julija do 8. avgusta 2023. 
 
Važne podrobnosti za udeležbo na Univerziadi:Ker mora SUSA in posledično AZS, spoštovati roke določene s strani 
FISU glede oddaje prijav po določenih fazah,  so datumi in ure obvezujoči. 
Prijave se zaključijo z 22.3.2023 (prvi korak). 
Plačilo se mora izvesti po navodilih DOPIS SUSA. 
Po tem roku niso več možne prijave na 'zasedene' discipline na prosta mesta pa le ob odobritvi SUSA (ob doseganju 
kriterijev) preko koordinatorja AZS.  
AZS poseduje prijave z imeni in priimki kandidatov (športniki in spremljevalci) na SUSA, ko bo opravljen izbor članov in 



članic reprezentance izmed prijavljenih kandidatov, glede na norme in omejitve tekmovanja. 
Posredovanje popolne dokumentacije - za poimensko prijavo dostavijo udeleženci na SUSA-o. 
V primeru več kandidatov-k za nastop v določeni disciplini, bodo le ti obveščeni s strani koordinatorja, katero uradno 
tekmovanje AZS bo hkrati tudi izbirna tekma za nastop na Univerziadi. 
 
Obvezno: bo imeti tudi potrdilo o opravljenem preventivnem protidopinškem programu (obveznost je stopila v veljavo s 
1.1.2021). Program se bo izvajal preko spleta. 
 
E-izobraževanje za atlete je na voljo na: 

https://www.sloado.si/kategorija/e-izobrazevanje 

 E-izobraževanje za trenerje je na voljo na: 

https://www.sloado.si/kategorija/e-trenerji 

 
Prijave in ostale informacije bodo za atletsko delegacijo (oziroma kandidate-ke) dosegljivi na e-mailu: 
slavko.malnar@siol.net in telefonu 040 262 077.  
 
Financiranje udeležbe na Univerziadi: 
* SUSA prejme sredstva za delno kritje stroškov udeležbe na univerzijadah na Javnem razpisu Fundacije za šport ter na 
javnem razpisu za izbor izvajalcev LPŠ na državni ravni.  
* SUSA prav tako ob soglasju tekmovalcev naslovi prošnje za delno kritje stroškov na izobraževalne zavode na katerih 
tekmovalci študirajo. 
* Višina oz. delež stroškov, ki jih bo pokrila SUSA, je določen s strani pristojnega organa SUSA na podlagi več različnih 
dejavnikov: kategorizacije športnika, končnega števila prijavljenih športnikov ter končne višine sredstev, ki jo bosta za 
sofinanciranje projekta dodelili Fundacija za šport in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Preostali strošek 
udeležbe bodo morali sofinancirati klubi, izobraževalne ustanove na katerih posameznik-ca študira, osebni sponzorji, 
oziroma udeleženci sami. 
 
Ocena stroškov je razvidna iz priloženega DOPISA SUSA.  
 
Kaj lahko naredim sam, oziroma, kje lahko stroške znižam: 
Poiščem cenejšo letalsko vozovnico  
Prilagodim dolžino bivanja. 
Delno pokrivanje stroškov z matične fakultete: Večina fakultet pridobiva sredstva tudi za športno dejavnost in smiselno je 
ob pomoči SUSA-e le to izkoristiti (mnogim tekmovalcem-kam so na preteklih Univerziadah na ta način pomagali).  
Ostajajo pa še matični klubi in osebni sponzorji. Kontakt in pojasnila za atletsko delegacijo AZS je koordinator Slavko 
Malnar. Lahko pa tudi generalna sekretarke SUSA (DOPIS SUSA). 
 
Splošne informacije so dosegljive v izvirnem dokumentu v angleškem jeziku tudi na strani AZS – tekmovanja (31. 
Univerziada). 
 

 
 

Pripravil uvoden tekst: 
Slavko Malnar 

mob.:040 262 077 
  e-mail: slavko.malnar@siol.net 
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