Letališka cesta 33c, 1122 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-12 Fax: +386 (01) 520-69-16
e-mail: info@atletska-zveza.si

Z A P I S N I K
4. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 28. septembra
2009 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Matija Molnar, Andrej Udovč, Zdravko Peternelj

Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 3. seje
2.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3.
Analiza mednarodne atletske lige
4.
Homologiranje rekordov na prostem
5.
Nova Pravila za atletska tekmovanja
6.
Koledarska borza 2010
7.
Razno

AD 1.
Še vedno je nerealiziran sklep št. 7, sprejet na 1. seji TK AZS - idejne rešitve medalj - se
posredujejo komisiji do konca septembra 2009.
Sklep št. 1
Zapisnik 3. seje se potrdi.

AD 2.
2. julij 2009 – EAA miting v Velenju (organizator AK Velenje)
Dve uri pred tekmovanjem je prišlo do nevihte z zelo močnim vetrom. Vsa tekmovališča so bila pod
vodo. Opremo na tekmovališčih (vetromeri, elektronski semaforji, šotori) je bilo potrebno ponovno
pripraviti za tekmovanje, zato je prišlo do zamude tekmovanja. V nadaljevanju so bili dobri pogoji
za tekmovanje. Elektronski vetromeri so bili zaradi električnih prebojev poškodovani tako, da se ni
merila jakost in smer vetra. Poškodovani so bili tudi elektronski semaforji, zato so uporabljali ročne
semaforje, ki pa jih ni bilo dovolj za vsa tekmovališča.
Organizator si zasluži vso pohvalo, saj je z veliko truda pripravil tekmovališča za tekmovanje.
4. julij 2009 – APS za pionirje / pionirke U16 v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Tekmovanje je bilo po koledarju predvideno za 27. junij 2009, ki pa je bilo prestavljeno za teden
dni zaradi udeležbe klubov oziroma občin severovzhodne Slovenije na mednarodnih igrah šolarjev
v Grčiji.
Na tekmovanju je nastopilo 30 društev. Udeležba v vseh disciplinah ni bila najboljša oziroma je bila
slaba glede na število registriranih te starostne kategorije pri AZS (v 14 disciplinah je nastopilo po
pet oziroma manj atletov oziroma štafet).
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ob pričetku tekmovanja slabi (deževno), v drugi polovici pa
so se izboljšali (sončno, toplo).

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Brez pripomb.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Za met kladiva, kopja in diska niso bila pripravljena orodja s strani organizatorja.
3. Tehnična služba
Tekmovalci niso imeli na razpolago nobenega kladiva, kopja in diska s strani organizatorja.
4. Tajništvo tekmovanja
V rezultatni listi so štafete brez sestave.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Brez pripomb.
9. Medicinska služba
Ni posredovala.
10. Sodniška služba
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo. Sodniki niso imeli enotnih oblačil. Na stezi je
bilo premalo sodnikov oziroma sodniki z manj izkušnjami.
VSD za disk in kopje med tekmovanjem opravljal nalogo trenerja in učil tekmovalce.
Sodnik za kontrolo orodij ni imel šablone za merjenje premera diska.
11. in 12. julij 2009 – DP za st. mladince / mladinke v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Tekmovanje je bilo organizirano in izvedeno izjemno dobro, kar je bilo pohvaljeno tudi s strani
udeležencev. Na tekmovanju so nastopili tekmovalci iz 32 društev. V navedenih disciplinah je
nastopilo manj kot šest tekmovalcev (moški: 5000m, 110m ov., 3000m zap., troskok, višina, palica,
krogla, disk, kladivo; ženske: 3000m, 100m ov., 3000m zap., 4x400m, krogla, kladivo, kopje).
Oba dneva so bili primerni vremenski pogoji za tekmovanje.
V teku na 100m in 200m je imelo pravico nastopa po 24 najboljših tekmovalcev po tablicah AZS,
ob upoštevanju, da je bil rezultat dosežen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Na EAA
mitingu v Velenju je nastopilo precej mladincev in mladink, kjer pa veter ni bil merjen zaradi
poškodovanih vetromerjev zaradi nevihte. TK AZS je sprejela odločitev, da bodo na DP lahko
nastopili vsi, ki so bili prijavljeni v roku, niso pa imeli rezultata, doseženega v skladu z določili
razpisa DP za st. mladince / mladinke.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Brez pripomb.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Stojala za skok s palico so na obeh skakališčih v precej slabem stanju in se ob sunku vetra nihajo.
Slabi so tudi nosilci letvice in mehanizem za dvigovanje nosilcev.

3. Tehnična služba
Brez pripomb.
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo ni zagotovilo tekmovalnih zapisnikov za ročne časomerilce, zato so čase vpisovali v
štartno listo.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Rezultati so bili sproti objavljeni. Obveščanje gledalcev je bilo celovito in zelo dobro.
6. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne, svečane. Posamezni podeljevalci medalj (trenerji) so bili neprimerno
oblečeni (mini kratke hlače).
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Ni posredovala.
10. Sodniška služba
Sodnikov je bilo nekoliko manj od priporočenega števila, vendar v mejah optimalnega. Svoje delo
so opravili dobro. Sodniki so bili tudi iz drugih zborov, zato niso bili enotno oblečeni.
22. julij 2009 – Miting mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice Vzajemna v
Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto)
Tekmovanje je bilo dokaj dobro pripravljeno. Udeležba v posameznih disciplinah je bila na
kakovostnem nivoju.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni (sončno, toplo, veter iz različnih smeri).
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Brez pripomb.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Organizator ni pripravil vseh tekmovališč v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in s tem ni
omogočil tekmovalcem najboljših pogojev za tekmovanje (stojala za skok v višino so bila za ta nivo
tekmovanja neustrezna, nestabilna in med tekmovanjem celo zamenjana; semaforjev za čas
poizkusa pri višini in palici ni bilo, sektor za kroglo je prenizek (cca 10 cm)).
3. Tehnična služba
V službi je bilo premalo oseb.
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.

7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Ni imela dela.
10. Sodniška služba
Bila je slabše organizirana (rekviziti, oblačila, številčnost).
Sodnikov je bilo premalo. Na stezi jih ni bilo, na cilju so bili le trije. Štarter je bil brez pomočnikov.
28. julij 2009 – Miting mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice Vzajemna v
Mariboru (organizator AK Poljane Maribor)
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno. Organizator ni izvedel 4 določenih in že razpisanih disciplin
(daljina in kopje pri moških, 400m in višina pri ženskah) zaradi neprijavljenih tekmovalcev, zato je
potrebno za sezono 2010 zavezati vse organizatorje, da bodo vse razpisane discipline tudi izvedene.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili slabi (oblačno, deževno, vetrovno). Med tekmovanjem je
prišlo do prekinitve za približno 20 minut zaradi močnega naliva.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja mora zagotoviti, da se vse razpisane discipline izvedejo z ustreznim številom
tekmovalcev.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Brez pripomb.
3. Tehnična služba
Brez pripomb.
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Ni imela dela.
10. Sodniška služba
Brez pripomb.

1. in 2. avgust 2009 – DP za člane / članice v Mariboru (organizator AD Štajerska Maribor)
Organizator se je zelo dobro pripravil na tekmovanje in ga tudi izvedel. Žal je bila udeležba atletov
v posameznih disciplinah sila skromna, saj so v kar nekaj disciplinah nastopili 3-4 posamezniki
oziroma štafete. UO AZS naj s pozivom zaveže društva, da zagotovijo udeležbo na članskem DP
vsaj tistih atletov, ki so uvrščeni med najboljših 16 v tablicah tekoče sezone.
V zadnjih letih je udeležba na DP relativno skromna, zato je potrebno ta negativen trend spremeniti,
saj nas tudi mediji na slabo udeležbo pogosto opozarjajo.
Oba dneva so bili primerni vremenski pogoji za tekmovanje (sončno, rahlo vetrovno).
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Brez pripomb.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena.
3. Tehnična služba
Zelo dobro opravila delo.
4. Tajništvo tekmovanja
Rezultatna lista nima vseh predpisanih sestavin (vodstvo tekmovanja, vodje posameznih služb,
delegat AZS, glavni sodniki, pritožbena komisija).
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Posredovala pri manjših poškodbah.
10. Sodniška služba
Optimalno število sodnikov, ki so korektno opravili delo.
V Razpisih tekmovanj 2009 je bilo navedeno, da se bo na odprtem DP za člane in članice izvedla
kontrola dopinga.
Sklep št. 2
Komisija za antidoping AZS posreduje razlog, zakaj se na DP za člane in članice ni
izvedla kontrola dopinga, čeprav je bila napovedana v Razpisih tekmovanj 2009.

19. avgust 2009 – Miting v Šentjerneju (organizator AK Šentjernej)
Organizator je izvedel disciplini skok v daljino (me-3, če-1, mi-2, či-5) in suvanje krogle (pi-4, pe3) istočasno za vse razpisane kategorije.
Sklep št. 3
TK AZS bo dosežene rezultate v navedenih disciplinah izjemoma priznala.

2. september 2009 – Miting mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice
Vzajemna v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Tekmovanje je bilo dobro in lepo pripravljeno. Udeležba po disciplinah je bila precej skromna
(redko presežena številka 8), so bili pa dobri posamezniki. Na tribunu je bilo veliko gledalcev.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je svoje delo dobro opravilo, vendar mora v prihodnje zagotoviti, da je v vseh
disciplinah ustrezno število tekmovalcev.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Oprema za skok v višino je bila slaba (stojala, letvice). Letvica tudi neustrezna (predelana iz stare
variante v novo varianto, notranjost končnika napolnjena z maso neznanega izvora – teža letvice,
boljša stabilnost letvice).
Stojala za palico neustrezna (ob pomiku stojal je desni nosilec letvice plapolal). Nosilec letvice je
potrebno fiksirati.
Mreža in vrata pri metu kladiva niso postavljena po predpisih, kar omogoča mete izven sektorja.
3. Tehnična služba
Glej Priprava tekmovališč in naprav.
4. Tajništvo tekmovanja
GS za teke ni prejel štartne liste.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Nedisciplina novinarjev in reporterjev, ki so rinili v kletko za met kladiva.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Ni imela dela.
10. Sodniška služba
Sodnikov je bilo premalo. Na stezi jih ni bilo, razen pri ovirah.
Sodniške žirije so bile slabo opremljene s pripomočki.

5. september 2009 – APS za ml. mladince / mladinke v Domžalah (organizator AK Domžale)
Na tekmovanju so nastopili tekmovalci iz 34 društev. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili
primerni.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodja tekmovanja je opravljal še vlogo napovedovalca in vlogo vodje protokola ter sam podelil
večino priznanj. Združevanje večjega števila organizacijskih funkcij ne sme biti.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Stojala in blazine so bile pripeljane iz Ljubljane. Blazina za skok s palico je raztrgana.
3. Tehnična služba
Tehnična služba je bila premalo aktivna med tekmovanjem (zapreke, oprema tekmovališč, orodja).
Na večini sektorjev metališč je bilo potrebno popravljati kote sektorjev. Na nobenem tekmovališču
ni bilo ure za koncentracijo.
4. Tajništvo tekmovanja
V štartni listi manjkajo tehnična navodila.
Rezultatna lista nima naslovnice, nima sestave vodstva tekmovanja in posameznih služb, prav tako
niso navedene uradne osebe na tekmovanju (delegat AZS, glavni sodniki, pritožbena komisija).
Štartnih številk s kraticami klubov niso imeli vsi člani štafet.
4. Prijavnica
Premalo natančna kontrola dresov in nošenja štartnih številk.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Delo je v glavnem opravil vodja tekmovanja.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana je opravljal meritve časov. Zaradi tehnične napake je bil ponovljen tek 1. skupine
mladink na 100 m (43 minut po prvem teku).
9. Medicinska služba
Oznaka lokacije je bila slabo vidna. Posredovala je v 5 primerih (bolečine, udarci, odrgnine).
10. Sodniška služba
Primanjkovalo je sodnikov glede na shemo.
Sklep št. 4
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2009 se diskvalificira:
4x100m – ml. mladinci: AK Triglav 2, Kranj
(Homan Gregor – pionir / palica, 1500m, 4x100m / Pravilo: pionir sme nastopiti v enem dnevu
največ v dveh disciplinah).
4x300m – ml. mladinci: AD Štajerska Maribor
(Verbošt Gregor – pionir / 800m, 4x300m / Pravilo: pionir, ki nastopi v teku na 800m ali na daljši
progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi disciplini).
4x300m – ml. mladinci: AD Kladivar Celje
(Zalokar Lucijan – pionir / 800m, 4x300m / Pravilo: pionir, ki nastopi v teku na 800m ali na daljši
progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi disciplini).
4x100m – ml. mladinke: AD Kronos 3, Ljubljana
Kuhar Liza – ni bila registrirana na dan tekmovanja

4x300m – ml. mladinke: AK Špela Grosuplje
(Zupančič Kaja – pionirka / 800m, 4x300m / Pravilo: pionirka, ki nastopi v teku na 800m ali na
daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi disciplini)
2000m zapreke – ml. mladinci: Dolenc Matic, AK Triglav, Kranj
(Dolenc Matic – ml. mladinec / 400m, 2000m zapreke, 4x300m / 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).
Sklep št. 5
Ekipni vrstni red – ml. mladinci:
…, 3. AK Koper – 175 točk, 4. AD Kladivar Celje – 151 točk, 5. AK Triglav Kranj – 151
točk, …, 11. AK Šentjur – 23 točk, 12. ŠD Vrhnika – 20 točk, 13. AK Domžale – 20 točk,
14. AK Gorica Nova Gorica – 18 točk, 15. AK Špela Grosuplje – 17 točk, 16. AD Almont
Slovenska Bistrica – 16 točk, 17. AD Štajerska Maribor – 16 točk. Dalje je enak vrstni
red.
AK Triglav Kranj in AD Kladivar Celje zamenjata že prejeti plaketi.
Ekipni vrstni red – ml. mladinke:
1. AD Kronos Ljubljana – 221 točk, …, 4. AK Koper – 120 točk, …, 6. AK Krka Novo
mesto – 67 točk, 7. AD Kladivar Celje – 58 točk, 8. AK Poljane Maribor – 55.5 točk, 9.
AD Almont Slovenska Bistrica – 55.5 točk, 10. AK Triglav Kranj – 54 točk, 11. AK Špela
Grosuplje – 48 točk. Dalje je enak vrstni red.
9. september 2009 – Miting mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice
Vzajemna v Brežicah (organizator AK FIT Brežice)
Tekmovanje je potekalo v prijetnem ozračju in tekoče.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni (oblačno, 25 stopinj).
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Nesprejemljivo je, da se meša tekmovanje in družaben dogodek. V času tekmovanja je lahko na
stadionu le tekmovanje, družaben dogodek pa je lahko izven štadiona ali pa po končanem
tekmovanju.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Posamezna oprema in naprave so v slabem stanju.
Podlaga kroga in kovinski obroč pri krogli sta na določenih mestih poškodovana.
Zaščitna konstrukcija za met kladiva ne odgovarja Pravilom za tekmovanja, zaščitna mreža je na
več mestih raztrgana. Kovinski obroč je na več mestih poškodovan.
3. Tehnična služba
Nepravilno zarisan sektor metališča za met kladiva in diska, nepravilno zarisana črta v podaljšku
korita pri skoku s palico, neustrezno označena črta med stojali in zunaj njih pri skoku v višino.
Pomanjkljivosti so bile pravočasno odpravljene.
Pri krogli se je uporabljal platnen meter dolžine 20m, kar ni v skladu s pravili. Pri metu več kot 20m
je bilo potrebno iskati daljši meter.
4. Tajništvo tekmovanja
V štartni listi ni bilo klubskih dresov in rekordov RS. Rezultati, objavljeni na oglasni deski, niso
imeli vpisanega časa objave.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.

6. Ceremonial
Pri predvajanju državne himne so bile tehnične težave.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil pomanjkljiv, saj je bilo veliko oseb na stadionu (gledalci, tekmovalci, trenerji).
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Ni imela dela.
10. Sodniška služba
Sodnikov je bilo premalo, vsi prisotni pa so delo dobro opravili.
12. in 13. september 2009 – DP za pionirje / pionirke U16, U14 in U12 v Kopru
(organizator AK Koper)
Nastopilo je preko 610 atletov / atletinj iz 46 društev in osnovnih šol.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni (pretežno sončno, 24 stopinj, rahlo vetrovno).
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je bilo dobro organizirano in je svoje delo dobro opravilo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Označbe prog slabše vidne.
3. Tehnična služba
Semaforja ni bilo pri skoku s palico.
4. Tajništvo tekmovanja
Rezultatna lista nima naslovnice, nima sestave vodstva tekmovanja in posameznih služb, prav tako
niso navedene uradne osebe na tekmovanju (delegat AZS, glavni sodniki, pritožbena komisija).
4. Prijavnica
Ni kontrolirala dresov in premalo odločna pri vnosu predmetov na tekmovališča.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Posredovala (odrgnine).
10. Sodniška služba
Brez pripomb.
Na DP za pionirje / pionirke je kar nekaj atletov nastopilo 1. dan tekmovanja v svoji starostni
kategoriji, 2. dan tekmovanja pa v višji starostni kategoriji.
Sklep št. 6
TK AZS ne bo diskvalificirala atletov / atletinj, ki so kršili določila Razpisov tekmovanj
2009. Vse diskvalifikacije bi bile odraz slabega oziroma pomanjkljivega poznavanja
določil razpisov tekmovanj s strani klubskih funkcionarjev in trenerjev.

AD Kronos Ljubljana je posredovala TK AZS dopis, v katerem je opozorila na sodniško napako pri
skoku v daljino kategorije pionirk U14. V rezultatni listi se Ana Jerman pojavlja z rezultatom
4.84m, atletinja in trenerka pa sta s strani sodnika slišali rezultat 3.84m.
Sklep št. 7
TK AZS na osnovi pisne izjave društva popravlja rezultat Ane Jerman v skoku v daljino
kategorije U14 iz 4.84m na 3.84m. Najboljši rezultat atletinje na tekmovanju znaša
4.09m.
17. september 2009 – Alešev memorial v Žalcu (organizator AK Žalec)
AK Žalec je bil že pred časom opozorjen, da nabavljena aparatura za merjenje časov nima
certifikata IAAF.
Sklep št. 8
Z aparaturo za merjenje časov, ki jo ima AK Žalec, ne možno meriti časov v skladu s
Pravili za atletska tekmovanja, zato se izmerjeni časi ne priznajo.

AD 3.
Naloge delegata AZS sta na mitingih mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice
Vzajemna opravljala Igor Godec in Andrej Udovč. Na osnovi njunih poročil podaja TK AZS
naslednjo analizo:
Glede na preteklo leto se opazi pozitiven premik pri organizaciji in izvedbi mitingov. Štadioni so
bili generalno bolje pripravljeni za tekmovanje, predvsem pa je bilo več poudarka danega tudi
sponzorjem, pri čemer pa rešitve niso bile vedno v skladu s pravili IAAF glede reklamiranja (primer
sponzorskega avtomobila na tekmovališču v Ljubljani).
Vsekakor je potrebno poudariti tudi napredek na področju PR, saj so organizatorji naredili opazen
premik pri dodatni okrasitvi štadiona, pripravi prostorov za gledalce, novinarje, VIP, prostora za
snemanje intervjujev (mix zone), kar je pohvalno in potrebno spodbujanja.
V primerjavi s preteklimi leti je bilo tudi več gledalcev, ki pa so na tekmovanje prišli iz več
razlogov. V Ljubljani je bil razlog kombiniranje mitinga z zaključkom Lučkinega pokala za mlajše
kategorije, kjer so velik del gledalcev predstavljali starši in sorodniki nastopajočih, v Mariboru pa je
bil razlog za večji obisk povratek Jolande Čeplak na tekmovalno stezo.
Obstaja celo občutek, da so organizatorji iz mitinga v miting kopirali dobre poteze svojih
predhodnikov z namenom, da se pokažejo še v boljši luči. To tekmovanje organizatorjev je
zagotovo izredno pozitivno, saj bo pomagalo dvigniti kakovost mitingov na še višjo raven.
Vendar pa bo morala biti AZS previdna in podeljevati organizacijo mitingov v takšne sredine, kjer
so sposobni sprejeti izziv »tekmovalnosti«, sicer se lahko le-ta kmalu izvodeni.
Še vedno pa ostaja problematika lige - kljub nagradnemu skladu - majhno število nastopajočih v
posameznih disciplinah (zaskrbljujoč je neodziv domačih atletov / atletinj) in pa pridobivanje za
nastope tekmovalce, ki bi predstavljali tudi magnet za gledalce, kar pa je seveda tudi povezano s
proračuni, s katerimi so posamezni mitingi pripravljeni. Organizatorji to vrzel nato bolj ali manj
spretno zapolnijo z mladinskimi kategorijami.
Ugotavljamo, da so mitingi na začetku in koncu sezone (Sl. Bistrica, Brežice) slabše zastopani.
Potrebno bo torej tekmovalce na začetku in koncu sezone bolj motivirati za nastope ali pa koledar
mitingov strniti v osrednji del sezone.
Menimo, da bo potrebno v prihodnosti definirati, kaj sodi v glavni miting in kaj v »ogrevalni« del.
Veljalo bi razmisliti o širšem oglaševanju mitingov mednarodne atletske lige, kajti letos o mitingih
izven štadiona ni bilo moč zaslediti nikakršne množične javne informacije (plakati, jumbo plakati,
ipd).
Ocenjujemo, da je liga dobila svoje mesto med ljubitelji atletike in tudi tekmovalci, zato je morda
pravi čas, da se razmisli, da bi že v naslednji sezoni organizirali morda kakšen miting manj, vendar
pa na preostalih skoncentrirali dovolj kakovostnih slovenskih in dosegljivih tujih tekmovalcev, da

bi vsaj par krat v sezoni napolnili tudi atletske štadione s takim številom gledalcev kot jih privabijo
nekateri drugi športi
Skratka, začrtana smer je dobra!
Pobude za prihodnje mitinge:
o vključiti sosednje države,
o dogovor o naboru discipline za posamezno leto,
o zagotoviti zasedenost disciplin (najmanj 8 atletov v skupinah ali grupah),
o dolžina tekmovanja (maksimalno 1.45 do 2 uri),
o rangiranje mitingov na dva kvalitetna nivoja,
o zmanjšati število organizatorjev,
o določiti spodnji nivo nagradnega sklada,
o določiti spodnji nivo organizacije tekmovanja v vseh organizacijskih segmentih (načrtovanje
tekme, izvedba tekme, press, trženje, VIP, itd),
o določiti oziroma precizirati pozicijo TK AZS v ligi.

AD 4.
ČLANI
Kladivo

82.58

KOZMUS Primož-79

FIT

02.09.2009

Celje

ROMAN Sonja-79
ŠPILER Barbara-92

ŠTA
FIT

10.07.2009
28.07.2009

Rim
Maribor

VONČINA Erik-90

POS

23.07.2009

Novi Sad

ŠPILER Barbara-92

FIT

28.07.2009

Maribor

ŠPILER Barbara-92

FIT

28.07.2009

Maribor

ŽELJKO Blaž-94
RENNER Robert-94

PMB
KLC

12.09.2009
09.09.2009

Koper
Brežice

REBERNIK Dorotea-94
SLOVENIJA

PMB
SLO

04.07.2009
18.09.2009

Celje
St. Veit der Glan

ČLANICE
1500 m
Kladivo

4:02.13
66.18

STAREJŠI MLADINCI
400 m

46.96

STAREJŠE MLADINKE
Kladivo

66.18

MLAJŠE MLADINKE
Kladivo

66.18

PIONIRJI – U16
300 m
Palica

36.25
4.62

PIONIRKE - U16
1000 m
4 x 100 m

2:53.65
48.46

KOLMAN A.-94, KOKALJ N.-94, BENKO A.-95, SLEJKO T.-94

Kopje-400

50.78

VIVOD Eva-94

PMB

13.09.2009

Koper

GRUNFELD Kristian-96
GRUNFELD Kristian-96

ŠPELA
ŠPELA

13.09.2009
05.09.2009

Koper
Domžale

FANK Primož-96

ŠTA

12.09.2009

Koper

AD MASS, Ljubljana

MASS

12.09.2009

Koper

PIONIRJI - U14
1000 m
3000 m
60 m ov.

2:51.56
9:44.23
9.38

+1.7

(76.2 / 7.00)

4 x 100 m

51.81

VRHUNEC E.-96, MEDVEŠEK G.-98, KRANJEC U.-96, KOHEK J.-96

4 x 200 m

1:49.98

AD MASS, Ljubljana

MASS

12.09.2009

Koper

VRHUNEC E.-96, KRANJEC U.-96, MEDVEŠEK G.-98, KOHEK J.-96

Daljina (cona)

5.81
5.94

+0.5
0.0

FRELIH Žan-96
FRELIH Žan-96

TRK
TRK

13.09.2009
13.09.2009

Koper
Koper

KARLOVŠEK Sara-96

SEV

13.09.2009

Koper

AD ALMONT, Slov. Bistrica

ASB

12.09.2009

Koper

PIONIRKE - U14
2000 m
4 x 100 m

6:39.03
52.49

BOŽIČ T.-97, KUČIČ K.-96, TRAJKOVIČ S.-96, DOVER D.-96

Daljina (cona)

5.50

-1.2

JAN Martina-96

VRH

12.09.2009

Koper

AK VELENJE

VEL

12.09.2009

Koper

PIONIRJI - U12
4 x 200 m

2:07.52

SUBAŠIČ D.-99, PIRMANŠEK J.-99, BLAŽIČ A.-98, SUBAŠIČ A.-99

PIONIRKE - U12
600 m
Žogica-250 g

1:47.55
48.27

PLAZNIK Maja-98
KMET Saša-98

NAV
KRKA

12.09.2009
12.09.2009

Koper
Koper

Sklep št. 9
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem.

AD 5.
Pred SP v Berlinu je bil tudi kongres IAAF, ki je sprejel kar nekaj novosti Pravil za atletska
tekmovanja. Na seji so bile predstavljene novosti s strani Gabrijela Ambrožiča, ki se je udeležil
kongresa. Glavni novosti sta, da v tekih od 1. novembra 2009 ni več dovoljen napačen štart. Ob
napačnem štartu je takojšnja diskvalifikacija. Druga novost je, da je ob enakem rezultatu možna
delitev 1. mesta (ob določilih pravil).
Pravila za atletska tekmovanja se bodo v celoti prevedla za slovensko izdajo.

AD 6.
TK AZS je na osnovi lanskih pobud na koledarski borzi dopolnila Pravila koledarske borze in ga
posredovala v potrditev UO AZS. UO AZS se bo odločil, ali ostane dosedanji način borze ali UO
AZS da TK AZS pooblastila, da na podlagi prijave izbere oziroma določi organizatorje tekmovanj
za leto 2010.

AD 7.
1. Timing Ljubljana se bo posredovala pobuda, da se spletna aplikacija za prijavo na tekmovanja
dodela, da bo možna prijava tekmovalcev tudi za štafetni tek.
2. TK AZS bo pripravila vzorec tehničnih navodil za društva.
3. Opravljena je bila analiza vseh tekmovanj na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih
sodnikov ter se je iz ožjega izbora treh kandidatov TK AZS odločila, da na Dnevih atletike
priznanje AZS za Naj organizatorja prejme:
AK Triglav Kranj - organizator je izpeljal po vrsti že 15. miting za starostne kategorije U8, U10,
U12, U14, U16, mlajše mladince / mladinke in starejše mladince / mladinke.
Ob posvečanju skrbi za mlajše starostne kategorije in odlični organizaciji je
na skoraj celodnevnem tekmovanju nastopilo preko 600 mladih atletov.
Čedalje pogosteje se tega tekmovanja udeležujejo tudi klubi iz Hrvaške.
4. Dosedanje številčno ocenjevanje po posameznih segmentih organizacije tekmovanj je med
delegati AZS še vedno precej različno. Na posvetu delegatov AZS bo predstavljen nov koncept
ocenjevanja – iz številčne ocene se bo prešlo na opisno oceno, kjer bodo delegati AZS zgolj opisno
navedli slabosti oziroma pomanjkljivosti ter tudi dobre strani organizacije tekmovanja. TK AZS bo
nato z analizo opisno oceno pretvorila v številčno oceno.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

