
Atletski klub Krka Novo mesto 
 

Merila in kriteriji za najboljše atlete 
A Skupina (člani) 
 
Rang tekmovanja (nastop ali uvrstitev)                        ali  Rezultat 
 1100 točk IAAF 
Olimpijske igre B norma IAAF   
Svetovno prvenstvo (dosežena norma za SP)  
Svetovno prvenstvo v dvorani  (dosežena norma za SP v 
dvorani) 

 

Evropsko prvenstvo (dosežena norma za EP)  
Evropsko prvenstvo v dvorani (dosežena norma za EP v 
dvorani) 

 

Podaljšanje statusa /možno samo eno leto/ 1075 točk IAAF 
 
B skupina (člani, mlajši člani) 
 
Rang tekmovanja (nastop ali uvrstitev)                        ali  Rezultat 
 1050 točk IAAF 
Sredozemske igre (finale; do 12. mesta) 1000 točk IAAF* 
Univerziada  (finale; do 12. mesta) 1000 točk IAAF* 
Svetovno prvenstvo v krosu   
EP V krosu (uvrstitev v ½ uvrščenih)  
Zimski challenge v metih (uvrstitev v ½ uvrščenih)  
Zimski challenge v dolgih tekih (uvrstitev v ½ uvrščenih)    
EP za mlajše člane (dosežena norma za EP)  
Podaljšanje statusa /možno samo eno leto/ 1025 točk IAAF 

* upošteva se najboljši rezultat v sezoni 
 
C Skupina (mladinci-ke) 
 
Rang tekmovanja (nastop ali uvrstitev)                        ali  Rezultat 
SP za mladince (dosežena norma za SP) A norma za SP mladinci-ke 
EP za mladince (dosežena norma za EP)  
SP, EP v krosu za mladince (uvrstitev v ½ uvrščenih)  
SP za mlajše mladince (dosežena norma za SP)  
EP za mlajše mladince (dosežena norma za EP) Predlog - novo tekmovanje 
Mladinske OI (uvrstitev na MOI)  
EYOF (uvrstitev v ½ uvrščenih)  

 
D Skupina (perspektivni mladinci-ke) 
 
Rang tekmovanja (nastop ali uvrstitev)                        ali  Rezultat 
Nacionalna panožna ekipa 16 – 19 let  



VELJAVNOST STATUSA: 
 
Status najboljših klubskih atletov uvrščenih v omenjeno skupino traja dve leti. 
(Primer: Status je dosegel v letu 2007, velja do leta 2009, Status je dosegel v letu 
2006, velja do leta 2008). Upoštevajo se rezultati iz leta 2006 in 2007. Pogoj za 
članstvo v skupinah je tudi planiranje rezultatov in realizacija programa priprav 
na tipskih obrazcih, ki jih pripravi UO kluba.  
 
 
PREKINITEV STATUSA: 
 
V primeru, da atlet-inja v dveh letih trajanja statusa ne dosežejo enega od 
predpisanih kriterijev, iz skupine izpadejo. Po prvem letu trajanja statusa, mora 
atlet,-inja doseči minimalne kriterije za podaljšanje statusa v drugem letu. A 
skupina – 1075 točk po MT, B skupina - 1025 točk po MT, C skupina – ponoviti 
rezultat s katerim se je uvrstil v skupino. Izjemoma lahko podaljšuje status tudi 
poškodovan atlet-inja eno leto, če je bil-a poškodovan-a, in z zdravniškimi potrdili 
uveljavlja nastalo poškodbo. Pogoj je, da atlet-inja po poškodbi tisti del sezone ne 
tekmuje več. 
 
 
CILJI SKUPINE NAJBOLJŠIH ATLETOV-INJ 
 
Cilji atletov uvrščenih v skupino so nastopi na mednarodnih tekmovanjih 
najvišjega ranga. 
 
 
Sprejeto na seji UO AK Krka, dne 12.12.2017 
/pričnejo veljati 1.1.2018 in se prvič uporabijo za razvrstitev v skupino za leto 2019/  
 
 
 


