
2020 Worldwide Virtual Masters Challenge 

  

 

18 julij - 2 august 2020 

 

Discipline 

Teki 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10000m / 10k, Ovire (80,100,110) in (200, 300, 

400), Steeplechase in polmarathon 

Skoki 

Višina, Daljina, Palica, Troskok 

Meti 

Krogla, disk, kladivo, kopje, gira, Super gira in metalski peteroboj 

Mnogoboj 

Deseteroboj, Sedmeroboj in metalski peteroboj 

Hoja 

5000m, 10k in 20k 

Registracije so možne do 15 julija 



Starostne skupine 

Petletne starostne skupine za moške in ženske, ki se začnejo pri starosti 35 let. Starost 

športnikov se šteje od 18. julija 2020. 

Splošna pravila 

1. Upoštevajte pravila WMA. 

2. Tekmovanja morajo biti varna po vseh veljavnih smernicah Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) in vladnih smernic. 

3. Tekmovanje je na voljo vsem, ki lahko tekmujejo na varnem območju, ne glede na to, ali se 

lahko upoštevajo pravila WMA. Rezultati tekmovanja bodo razvrščeni v tri kategorije (glej 

razdelek z rezultati spodaj). 

4. Udeleženci tekmujejo med 18. julijem in 2. avgustom 2020. Udeleženci lahko v datumskem 

obdobju tekmujejo v eni disciplini samo enkrat! 

5. REZULTATI SE MORAJO PREDLOŽITI DO 4. avgusta 2020.  

 

Rezultati 

 

Rezultati bodo kategorizirani ob oddaji: 

• Kategorija A - vnaprej pripravljena tekmovanja, ki jih vodijo organizacije v atletskem 

objektu, na primer proga, označena za skakalno / metalsko igrišče ali areno ali telovadnico. 

• kategorija B - uradna tekmovanja v atletskem obratu. Kot je opisano zgoraj, so uradniki 

lahko prijatelji ali kolegi tekmovalci, ki določijo, označijo, merijo in pokličejo prekrške. 

• Kategorija C - Cesta, parkirišče, igrišče ali kje drugje lahko športnik varno tekmuje 

Rezultati bodo objavljeni na tej strani po zaključku dogodka. Na voljo bodo glede na starostno 

skupino in jih lahko iščete po pripadnosti, regiji, športniku in tekmovalni kategoriji. 

Izjava o varnosti in zdravju: Najpomembnejša je varnost športnikov in vseh vpletenih. Vsi 

vpleteni se morajo držati vseh veljavnih varnostnih pravil. Poleg tega bodo sodelujoči 

športniki odgovorni, da pri udeležbi tega dogodka delujejo v okviru Svetovne zdravstvene 

organizacije (WHO) in vladnih smernic za zdravje in varnost. 

 

 

 



Prijavnina 

2 evra /  na disciplino. 

Prijavite se lahko direktno na: 

https://www.mastersrankings.com/2020-worldwide-virtual-masters-challenge/ 

Za pomoč in dodatne informacije se lahko obrnete vodji reprezentance Damjau Grilu na 

elektronski naslov 

zavs@zavs.si 
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