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Z A P I S N I K
2. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 5. maja 2009 ob
17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Matija Molnar, Andrej Udovč, Zdravko Peternelj
Odsoten: Peter Drofenik (opravičeno)
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 1. seje
2.
Miting v Kopru – nepriznanje rezultatov
3.
Kontrola dopinga na tekmovanjih in kontrola dopinga ob dosegu državnega rekorda
4.
Razdelitev nalog med člani TK AZS
5.
Izobraževanje za vodje tekmovanj in vodje tajništva
6.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
7.
Homologiranje rekordov na prostem
8.
Certifikacija stadionov v letu 2009 – plan
9.
Razno

AD 1.
Nerealizirana sta sklepa št. 7 in 11. Sklep št. 7 bo realiziran v drugem tednu maja. Za realizacijo
sklepa št. 7 mora Živa Kravanja do naslednje seje posredovati TK AZS najmanj dve različni
ponudbi. Vsaka ponudba mora vsebovati vsaj tri idejne rešitve medalj (lahko tudi brez znaka AZS),
ki se podeljujejo na prvenstvenih tekmovanjih AZS.
Sklep št. 1
Zapisnik 1. seje se potrdi.

AD 2.
AK Koper se je pritožil na sklep TK AZS, da se rezultati mitinga v Kopru z dne 20. decembra 2008
ne priznajo. Na sejo je bil vabljen predstavnik AK Koper. Seje sta se udeležila Klavdijo Frankovič
in Krunoslav Herakovič. V razgovoru je bilo ugotovljeno:
o argumenti TK AZS za nepriznanje rezultatov mitinga držijo
o organizacija mitinga oziroma posamezne službe organizacijskega odbora so slabo delovale
oziroma posameznih služb na tekmi sploh ni bilo
o rezultatna lista ni bila izdelana v skladu z določili Razpisov tekmovanj 2009
o zapisniki posamezne discipline niso bili zaključeni s podpisi sodnikov na samem
tekmovanju, ampak šele po tekmovanju in so bili dostavljeni AZS konec meseca januarja
2009 (več kot 30 dni po končanem mitingu)
o enaka pravila in določila iz Razpisov tekmovanj 2009, ki se uporabljajo za prvenstvena
tekmovanja, se uporabljajo tudi za mitinge
Sklep št. 2
Sklepa št. 5 in 6, sprejeta na 30. seji TK AZS dne 5. februarja 2008, ostaneta v veljavi.

AD 3.
V skladu s pravili AZS je potrebno za priznanje državnega rekorda v članski in absolutni mladinski
kategoriji opraviti kontrolo dopinga. Komisija za antidoping je pred leti pripravila operativna
navodila, kako postopati v primeru državnega rekorda. Ta navodila so bila usklajena s TK AZS na
področju njene pristojnosti.
Pomisleki posameznikov, da je kontrola dopinga ob dosegu državnega rekorda nepotrebna oziroma
celo nesmiselna, je potrebno absolutno zavreči, ker pravila IAAF za tekmovanja kakor tudi sklep
UO AZS zahtevata kontrolo dopinga za priznanje rekorda.
Za razjasnitev pogledov je bil na sejo vabljen Tadej Malovrh, predsednik Komisije za antidoping, ki
pa se seje ni udeležil. Z ozirom na novo organiziranost dela antidoping komisije pri OKS, prosimo
za čimprejšnja tolmačenja, kako sedaj poteka komunikacija med atleti, organizatorji, TK AZS in
Komisijo za antidoping AZS.

AD 4.
Dogovor znotraj TK AZS je, da vsak član prevzame določen projekt, hkrati pa je odgovoren za
spremljanje in realizacijo projekta.

AD 5.
TK AZS je v aprilu pripravila dve izobraževanji. Izobraževanja za vodjo tajništva so se udeležili
predstavniki naslednjih društev: Almont Slovenska Bistrica, Domžale, Kladivar Celje, Kronos
Ljubljana, Olimpija Ljubljana, Železniki in ŠD Radenci.
Izobraževanja za vodjo tekmovanja so se udeležili predstavniki društev: Almont Slovenska Bistrica,
Domžale, FIT Brežice, Kladivar Celje in Kronos Ljubljana.
V preliminarni prijavi so se prijavila še naslednja društva: Krka Novo mesto, Triglav Kranj,
Postojna, Olimpik Kropa. Z izjemo Postojne, ki je odsotnost opravičila, predstavnikov iz navedenih
društev ni bilo na seminarju.

AD 6.
11. april 2009 – Odprto prvenstvo Slovenije v dolgih tekih v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
Pomanjkljivosti v delu tehnične službe:
o smeti na tekališču, nepometeno
o ob notranji stezi pred vodno oviro je luknja 30cm x 20cm
o ni bilo odra za postavitev kamere, le-ta postavljena na streho kombija, ki se je nahajal na
notranji strani stadiona
18. april 2009 – Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince / mladinke v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
Pomanjkljivosti v delu tehnične službe:
o slabo vidne oznake, zlasti štafetne predaje
o črte sektorja za kroglo, disk, kladivo in kopje so bile preširoke (zarisane s črtalom za
nogometna igrišča)
Sklep št. 3
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2009 se diskvalificira:
4x100m – mladinci: AK Velenje
(Kotnik Jure – pionir / 100m, 200m-odstop, 4x100m / Pravilo: pionir sme nastopiti v enem dnevu
največ v dveh disciplinah).

4x400m – mladinci: AD MASS Ljubljana
(Rudolf Žan – ml. mladinec / 800m, 400m-odstop, 4x400m / Pravilo: ml. mladinec sme v enem
dnevu nastopiti največ v dveh disciplinah in eni štafeti. Med dvema dovoljenima disciplinama sme
biti samo en tek na 800m ali tek na daljši progi).
4x100m – mladinke: AK Slovenj Gradec
(Stradovnik Saša – pionirka / 800m, 4x100m / Pravilo: pionirka, ki nastopi v teku na 800m ali na
daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi disciplini).
4x400m – mladinke: AK Slovenj Gradec
(Kobolt Anja – pionirka / 1500m, 4x400m; Stradovnik Urša – pionirka / 800m, 4x400m / Pravilo:
pionirka, ki nastopi v teku na 800m ali na daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi
disciplini).
4x400m – mladinke: AK Velenje
(Jezernik Lena – ml. mladinka / 1500m, 4x400m / Pravilo: ml. mladinka, ki nastopi v teku na
1500m ali na daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi disciplini).
4x400m – mladinke: KAK Ravne
(Kozlar Mojca – pionirka / 800m, 4x400m; Kordež Breda - pionirka / 800m, 4x400m / Pravilo:
pionirka, ki nastopi v teku na 800m ali na daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi
disciplini); Kropivnik Špela – ni registrirana).
2000 m zapreke – Ivanšek Eva: AD MASS Ljubljana
(ml. mladinka / 400m, 2000m zapreke / Pravilo: ml. mladinka sme v enem dnevu nastopiti največ v
dveh disciplinah in eni štafeti. Med dvema dovoljenima disciplinama sme biti samo en tek na 800m
ali tek na 1000m).
Sklep št. 4
Vrstni red ekip – mladinci
1. Kronos – 12.344 točk, 2. MASS – 12.253 točk, … 5. Velenje – 5.590točk.
Nadaljnji vrstni red je nespremenjen.
AD MASS Ljubljana in AD Kronos Ljubljana zamenjata prejeto priznanje.
Vrstni red ekip – mladinke
1. Kronos – 13.551 točk, 2. MASS – 11.818 točk, … 6. KAK – 6.181 točk, … 8. Slovenj
Gradec – 3.540 točk, 9. Satler – 3.453 točk, 10. Radeče – 3.399 točk, 11. Velenje – 3.257
točk.
Nadaljnji vrstni red je nespremenjen.

AD 6. – Rekordi na prostem
STAREJŠE MLADINKE
Kladivo-4
Kopje

61.37
62.16
52.91
54.97

ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
LEBENIČNIK Monika-92
LEBENIČNIK Monika-92

FIT
FIT
KLC
KLC

28.02.2009
14.03.2009
08.03.2009
08.03.2009

Split
Puerto de la Cruz
Brežice
Brežice

ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
LEBENIČNIK Monika-92
LEBENIČNIK Monika-92
LEBENIČNIK Monika-92
LEBENIČNIK Monika-92

FIT
FIT
KLC
KLC
KLC
KLC

28.02.2009
14.03.2009
08.03.2009
08.03.2009
01.03.2009
01.03.2009

Split
Puerto de la Cruz
Brežice
Brežice
Brežice
Brežice

MLAJŠE MLADINKE
Kladivo-4
Kopje-600 (n)
Kopje-500

61.37
62.16
52.91
54.97
52.91
53.80

Sklep št. 5
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani.

Javornik Helena je bila kaznovana po točki 32.2(a) Pravil za atletska tekmovanja od 11. junija 2008
dalje za 2 leti. 19. julija 2008 je nastopila na Odprtem prvenstvu Slovenije za člane / članice in
osvojila 1. mesto v teku na 5000m.
Sklep št. 6
TK AZS diskvalificira Heleno Javornik, ki je nastopila na DP za člane / članice v teku na
5000m. Medaljo za osvojeno 1. mesto prejme Petra Race iz AD Bled.

AD 7.
TK AZS bo opravila v letu 2009 certifikacijo atletskih stadionov po naslednjem programu:
o stadioni, ki še niso bili certificirani in imajo 400m progo,
o stadioni, ki so že bili certficirani,
o vsi ostali stadioni.

AD 8.
1.
V letošnjem letu je na študiju v ZDA veliko število kvalitetnih atletov (Deržanič Rok, Kokot Nina,
Mihalinec Maja, Puc Anja, Šutej Tina, Kampič Saša, Hus Špela, Waldhuber Natalija, Bogovič
Tomaž, Ferjan Naja, Bucalo Rožle, Poznič Petra), ki pa ne bodo mogli izpolniti pogoja za nastop v
finalu APS.
Sklep št. 10
Navedeni atleti imajo možnost nastopiti v finalu APS za člane in članice v njihovi
tekmovalni disciplini kot dodatno uvrščeni atleti. Prijavo morajo poslati društva teh
atletov do srede, 27. maja 2009 do 12.00 ure.
2.
AK Žalec je kupil aparaturo za merjenje časov, s katero ne moremo meriti časov v skladu s Pravili
za atletska tekmovanja, zato se morebitno izmerjeni časi ne bodo priznali.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

