
PRAVILA ZA TOČKOVANJE  KATEGORIZACIJSKE TABELE AK KRKA Novo mesto

V finančni okvir izelane kategorizacije spadajo tisti-e atleti-nje, ki presežejo skupni zbir 950 točk.

V primeru odpovedi ekipnega prvenstva (članskega ali mladinskega), se v dotičnem letu ekipne točke ne upoštevajo,

meja financiranja pa se spusti na 930 točk.

Za absolutno in mladisnko kategorijo se izdela ena tabela, za kategorijo U16 (in mlajše) pa se izdela 

ločena kategorizacijska tabela.

Na osnovne točke za najboljši rezultat (štafete ne štejejo) pretekle sezone (veljavne IAAF tablice) se dodajo:

TOČKOVANJE NASTOPA V EKIPI
Točke dobita prvo in drugouvrščeni (ki se sicer ne točkuje za ekipo a ima status rezerve) v članski in mladinski ekipi.

To pomeni: v članski ekipi lahko dobi vsak tekmovalec-ka: 

1. dan 2x10 točk za vsak posamičen nastop + 10 točk za štafetni nastop

2. dan 2x10 točk za posamičen nastop + 10 točk za štafetni nastop

skupaj je lahko max. Število točk 60

v mladinski ekipi lahko dobi tekmovalec-ka:

2x10 točk za posamičen nastop + 10 točk za štafetni nastop = max.30 točk

Opombe:

Pionirji-ke lahko nastoijo le v dveh disciplinah, torej največ 20 točk in ne smejo nastopati v članski konkurenci.

Zaradi pravila o neomejenem številu nastopov v posamični disciplini (kvalifikacije APS) je potrebno še 

vedno upoštevati le 1. in 2. iz ekipnega nastopa, ostali morebitni tekmovalci-ke točk ne dobijo

Lahko sta tudi 2 nastopa v štafeti in 1 posamičen nastop, kar se prav tako upošteva.

NASTOPI ZA DRŽAVNO REPREZENTANCO
Nastop v državni reprezentanci prinese 50 točk (ne glede na število nastopov in starostno kategorijo).

Dosežki (rezultati, nastopi v reprezentanci…) v obdobju od 1.11. do 31.12. določenega leta se prenesejo

v izračun kategorizacije za naslednje obdobje. 

V letu, ko ni reprezentančnega tekmovanja se kot nastop v reprezentanci upošteva za 1. in 2. uvrščene atlete in

atletinje v tablicah rezultatov AZS na prostem v svoji kategoriji. Pri tem se upoštevajo rezultati, doseženi v regularnih

razmerah v disciplinah Prvenstva Slovenije za to kategorijo, razen mnogoboja, štafetnih tekov in cestnih tekov.

TEKMOVANJE NA DP IN APS
Obe tekmovanji se upoštevata  ločeno-POSEBEJ  (mlajši-e tekmovalci v svoji ali višji kategoriji, če so tam uspešnejši). 

Štejejo tudi štafetne uvrstitve.

Točkovanje uvrstitev:

mesto 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

točke 50 40 30 20 15 10 9 8

mesto 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

točke 7 6 5 4 3 2 1

KOREKCIJE REZULTATOV PO TABLICAH IAAF
Točkovanje se vrši le po tablicah za nastope na prostem (ne glede ali je rezultat dosežen zunaj ali v dvorani).

korekcije zaradi olajšanih disciplin v starostnih skupinah

starejši mladinci disciplina in olajšava neg.bonus

110m ovire (100cm) 100

krogla (6kg) 100

kladivo (6kg) 100

disk (1,75kg) 100

mnogoboj 100 st.mlad.orodje

mlajši mladinci 110m ovire (91cm) 200

400m ovire - (84cm) 100

krogla (5kg) 200

kladivo (5kg) 200

kopje (700g) 100

disk (1,5kg) 200

mnogoboj 200 ml.mlad.orodje

pionirji 110m ovire (84cm) 300 100m ovire ne točkujemo

400m ovire (76cm) 200 300m ovire ne točkujemo

krogla (4kg) 300

kladivo (4kg) 300

kopje (600g) 200

disk (1kg) 300

mnogoboj 300 pionirsko orodje



mlajše mladinke 100m ovire (76cm) 100

400m ovire (76cm) 100

krogla (3kg) 100

kladivo (3kg) 100

kopje (500g) 100

mnogoboj 100 kadar je ml.mlad.orodje (zim. DP in APS)

pionirke 100m ovire (76cm) 100 80m ovire ne točkujemo

400m ovire (76cm) 100 300m ovire ne točkujemo

krogla (3kg) 100

kladivo (3kg) 100

kopje (400g) 200

peteroboj- dvor. 100 zimsko DP v dvorani

Priznavajo se rezultati, ki jih kot take-regularne potrdi TK AZS.

V kategorizacijo ne vključujemo disciplin, ki niso navedene v tablicah IAAF (vortex, gira, žogica, cona odriva, …)

Čistopis pravil sprejet na seji UO AK Krka dne 13.12.2016.


