
 

 

 

 

 

Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS 64/11-UPBZ), 30. člena Pravil 
Atletskega kluba Domžale sprejetih 21.3.2013 in sklepa št.5 2. Seje 

Upravnega odbora AK Domžale sprejetega dne 16.3.2016 
sprejemamo: 

 

 

 

KRITERIJI ZA STATUS KATEGORIZIRANEGA 
TEKMOVALCA/KE TER UGODNOSTI GLEDE NA 
KATEGORIZACIJO IN KRITERIJE TOČKOVANJA  
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1. VSEBINA PRAVILNIKA 

1 . člen  

(1) S tem pravilnikom se določajo pravila določitve, pravice in dolžnosti kategoriziranih atletov in 
atletinj (v nadaljevanju atletov) Atletskega kluba Domžale (v nadaljnjem besedilu: AK 
Domžale). 

 

2. KLUBSKA KATEGORIZACIJA 

2 . člen  

(1) Kategorizacijo atletov AK Domžale sprejme UO AK Domžale na seji, ki sledi prvi objavi 
kategoriziranih atletov pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) v tekočem letu.  

(2) Kategorizacijo atletov AK Domžale velja za obdobje tekočega leta, oziroma do izbire novega 
seznama kategoriziranih atletov. 

(3) Osnova za točkovanje posameznega atleta za namen kategorizacije so njegovi rezultati 
doseženi v preteklem letu.  

3 . člen  

(1) Kategorizirani atleti so razdeljena v 3 grupe: 

I. grupa: kamor so razvrščeni atleti, ki so kategorizirani po kriterijih OKS in je razdeljena na 
štiri podskupine: 

I / a. V to skupino spadajo atleti, ki so za rezultate dosežene v preteklem letu po kriterijih 
OKS kategorizirani v mednarodni oziroma perspektivni razred ali so v preteklem letu 
izpolnili normo za nastop na evropskem ali svetovnem prvenstvu oziroma bili v 
reprezentanco RS za nastop na evropskem ali svetovnem prvenstvu uvrščeni na 
osnovi doseženega rezultata na izbirni tekmi; 

I / b. V to skupino spadajo atleti, ki so kategorizirani po kriterijih OKS v mladinski ali 
državni razred in so z rezultati in uvrstitvami, doseženimi v preteklem letu, po 
točkovalnem sistemu – osnovni klubski kategorizaciji dosegli 50 ali več točk. 

I / c. V to skupino spadajo atleti, ki so kategorizirani po kriterijih OKS v mladinski ali 
državni razred in so z rezultati in uvrstitvami, doseženimi v preteklem letu, po 
točkovalnem sistemu – osnovni klubski kategorizaciji dosegli manj kot 50 točk. 

I / d. V to skupino spadajo atleti kategorizirani po kriterijih OKS, ki pa se ne udeležujejo 
redne vadbe organizirane v okviru AK Domžale oziroma trenirajo po individualnem 
programu. 

V to skupino so uvrščeni tudi atleti, ki sicer niso kategorizirani po kriterijih OKS a so z 
rezultati in uvrstitvami, doseženimi v preteklem letu, po točkovalnem sistemu – 
osnovni klubski kategorizaciji dosegli 50 ali več točk 

II. grupa: v to skupino spadajo atleti, ki v točkovanju klubske kategorizacije dosežejo 20 točk 
ali več in ne izpolnjujejo kriterijev za kategorizacijo po kriterijih OKS. 

III. grupa – perspektivni pionirji (PP) v to skupino spadajo atleti – pionirju do vključno U16, ki v 
točkovanju klubske kategorizacije dosežejo 20 točk ali več. 

(2) UO AK Domžale lahko posameznega atleta iz upravičenih razlogov, ki jih navede v sklepu, 
razvrsti tudi do en razred višje ali nižje, kot bi mu glede na dosežene rezultate pripadal. 
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3. TOČKOVALNI SISTEM 

4 . člen  

(1) Osnovna klubska kategorizacija velja za atlete AK Domžale, ki na tekmah tekmovalnega 
sistema Atletske zveze Slovenije (AZS) in Mednarodne Zveze Atletskih Federacij (IAAF) 
dosegajo rezultate ocenjene s stimulativnimi točkami po naslednjih kriterijih: 

A) Za posamezen nastop na tekmah prvenstva Slovenije (PS), atletskega pokala Slovenije 
(APS), ekipnega PS1 ali na mednarodnih tekmah, na katerih atlet nastopa kot član 
reprezentance, atlet doseže točke, ki se izračunajo kot: 

 

R = T * F 

R rezultat izračuna 

T število točk, ki si jih pridobi atlet glede na dosežen rezultat – navedeno v tabeli 1 

F faktor nastopa, ki dobi vrednost: 

 F = 1 za nastop na PS v svoji kategoriji; 

 F = 0,75 za nastop na APS v svoji kategoriji; 

 F = 1,25 za nastop na PS v višji kategoriji2; 

 F = 1,5 za nastop na PS ali mednarodni tekmi kot član reprezentance v 
kategoriji višji za dve stopnji3; 

 Pri nastopu atleta na APS v višji kategoriji se upošteva kombinacija (zmnožek ) dveh 
ustreznih faktorjev. 

Pri točkovanju za klubsko kategorizacijo se pri posameznem atletu upošteva le en, za 
atleta najugodnejši rezultat. 

 
 

Mesto 
Število tekmovalcev 

12 in več 11 10 9 8 7 6 5 4 3 

1 12 12 11 9 9 8 8 7 6 6 

2 11 10 9 8 7 7 6 5 4 4 

3 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 

4 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 5 8 7 6 5 4 3 2 1   

6 7 6 5 4 3 2 1    

7 6 5 4 3 2 1 
 

   

8 5 4 3 2 1      

9 4 3 2 1       

10 3 2 1        

11 2 1         

12 1          

 
Tabela 1.: Razdelitev točk za dosežena mesta glede na število tekmovalcev 

                                                
1
 Nastop atleta na ekipnem PS se upošteva le, če na ekipnih PS nastopajo vse ekipe AK Domžale 

(pionirske, mladinska in članska) 

2
 Na primer nastop pionirja U16 pri mlajših mladincih U18. 

3
 Na primer nastop mlajšega mladinca U18 ali veterana na članski tekmi. 
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B) Uvrstitev v TOP 10 v tablicah AZS.  

Upošteva se le ena za atleta najugodnejša uvrstitev v olimpijskih disciplinah in 
točkovanje za 10 udeležencev navedeno v Tabeli 1. 

C) Rekordi doseženi v tekočem letu4:, pri čemer se atletu v določeni disciplini prizna: 

 za državne rekorde: 

 25 točk za rekord v vsaki posamični disciplini, 

 6 točk za člana štafete, 

 za klubske rekorde: 

 5 točk za rekord v vsaki posamični disciplini, 

 1 točka za člana štafete. 

D) Udeležba v reprezentanci Slovenije (kriterij za nastop kot na AZS) – šteje se vsaka 
uvrstitev v reprezentanco: 

 12 točk za udeleženca na mednarodna prvenstvena tekmovanja I. ranga pri 
katerih je pogoj norma ali izbirna tekma (OI, SP, EP, EYOF…);  

 7 točk za udeleženca na mednarodna prvenstvena tekmovanja II. ranga (SP in 
EP za veterane, univerzijada, BRIXIA, SAVARIA, mladinske igre,…); 

 5 točk za udeleženca na mednarodna prvenstvena tekmovanja III. ranga 
(BAVI); 

Atlet je prejemnik točk za udeležbo na posameznem tekmovanju, ne glede na 
število nastopov. 

E) Vrednost rezultata po mednarodnih atletskih tablicah.  

Upošteva se le en za atleta najugodnejši rezultat dosežen na vseh atletskih tekmovanjih 
organiziranih po pravilih IAAF. 

 nad 1000 točk po tablicah .............. 12 točk 

 951-1000 ....................................... 11 točk 

 901-950 ......................................... 10 točk 

 851-900 ......................................... 9 točk 

 801-850 ......................................... 8 točk 

 751-800 ......................................... 7 točk 

 701-750 ......................................... 6 točk 

 651-700 ......................................... 5 točk 

 601-650 ......................................... 4 točke 

 551-600 ......................................... 3 točke 

 501-550 ......................................... 2 točki 

 451-500 ......................................... 1 točka 

 

                                                
4
 V primeru, da uspe posamezni atlet v tekočem letu večkrat izboljšati lastni rekord, se mu pri točkovanju 

upošteva le eno izboljšanje. 
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4. PRAVICE KATEGORIZIRANIH ATLETOV 

5 . člen  

(1) .Kategorizirani atleti so s svojimi dobrimi rezultati in uvrstitvijo na lestvico kategoriziranih atletov 
deležni določenih klubskih ugodnosti v odvisnosti od njihove uvrstitve na lestvico klubske 
kategorizacije: 

 
 I/a I/b I/c I/c II PP ostali 
POVRAČILA NAKUPA OPREME 
Športni copati – vsako leto 100 % 80 % 60 % 60 % 40 % 25%  
Sprintarice oz. tekmovalni 
copati – na dve leti 

100 % 80 % 60 % 60 % 40 % 25%  

        
POVRAČILA PRIPRAV 
Klubske 100 % 80 % 60 % 60 % 40 % 25%  
Individualne 100 % 80 % 60 % 60 % 40 % 25%  
        
        

 

(2) Najvišje vrednosti športnih copat in šprinteric od katerih so atleti upravičeni znaša 100 € za par. 
V primeru večjih sprememb nakupnih vrednosti športne opreme lahko Upravni odbor kluba 
(UO) najvišjo upravičeno vrednost ustrezno prilagodi s sklepom. 

(3) Vrednosti klubskih in individualnih priprav do katerih so upravičeni kategorizirani atleti določi 
UO glede na pridobljene ponudbe hotelov – običajnih organizatorjev zimskih priprav. 

(4) Do povračila stroškov individualnih priprav so upravičeni le atleti, ki so se udeležili tudi klubskih 
priprav AK Domžale oziroma izjemoma tudi klubskih priprav drugih atletskih klubov, če je bilo 
to za atleta ugodneje5.  

6 . člen  

(1) Kategorizirani atleti lahko uveljavljajo pravico do povračila s predložitvijo potrdila o nakupu 
ustreznega izdelka oziroma potrdila o plačilu storitve. 

(2) AK Domžale povrne kategoriziranemu atletu upravičeno vsoto glede na izpolnitev obveznosti 
kategoriziranega atleta do kluba in glede na finančno stanje kluba. 

 

5. OBVEZNOSTI KATEGORIZIRANIH ATLETOV 

7 . člen  

(1) Kategorizirani atleti morajo za uveljavitev pravice do povračila izpolniti naslednje obveznosti: 

a. Se udeležiti tekem posamičnega PS, APS in ekipnega PS v svojih kategorijah in po 
dogovoru s trenerjem tudi višjih kategorijah; 

b. Nuditi pomoč pri organizaciji in izvedbi vsaj dveh tekem v organizaciji ali v sodelovanju AK 
Domžale. 

 

                                                
5
 Boljše strokovno vodstvo, boljše okolje za vadbo, nižja cena, … 
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6. SPLOŠNE DOLOČBE 

8 . člen  

(1) Pravilnik je objavljen na spletni strani kluba. 

(2) Pravilnik začne veljati od 16.3.2016 do preklica oziroma spremembe. 

 

Domžale, 16.3.2016  Upravni odbor AK Domžale  

 Predsednik 

 Gregor GOLJA 

 

  

 


