Letališka cesta 33c, 1000 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
5. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 5. decembra 2013
ob 16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Koledarska borza 2014
5. Razno

AD 1.
Na zapisnik 4. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 4. seje TK AZS.

AD 2.
12. oktober 2013 – Kros občinskih reprezentanc v Mariboru
(organizator AD Štajerska Maribor)
Zaradi neplačanih računov AZS do Timing Ljubljana se je le-ta odločil, da ne bo opravljal meritve
časov in obdelavo podatkov na tekmovanju. TK AZS se je dogovorila z organizatorjem, da se
meritve časov opravi ročno za to vrsto tekmovanja in je tudi v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja. Računalniško obdelavo podatkov naredi organizator sam.
AZS ni zagotovila priznanj (pokali, plakete in medalje), zato je organizator tri dni pred
tekmovanjem (sreda) odpovedal izpeljavo tekmovanja zaradi nezagotovitve dogovorjenega.
O odpovedi je predsednik TK AZS seznanil direktorja AZS, člane TK AZS, predsednika
Strokovnega sveta AZS in delegata AZS. Ker ni bilo možno najti novega organizatorja, je AZS
odpovedala kros občinskih reprezentanc.

20. oktober 2013 – DP v cestnem teku na 10 km v Slovenj Gradcu
(organizator AK Slovenj Gradec)
Zaradi neplačanih računov AZS do Timing Ljubljana se je le-ta odločil, da ne bo opravljal meritve
časov in obdelavo podatkov na tekmovanju. TK AZS se je dogovorila z organizatorjem, da se
meritve časov opravi ročno za to vrsto tekmovanja in je tudi v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja. Računalniško obdelavo podatkov je naredil organizator sam, vendar mu kljub velikemu
trudu časovno ni najbolje uspelo.

27. oktober 2013 – DP v maratonu v Ljubljani (organizator OO MO Ljubljana)
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno na zelo visokem organizacijskem nivoju.
Ljubljanski maraton je največja množična športno rekreativna prireditev v Sloveniji s programom
za vse starostne kategorije.
Vreme je bilo delno sončno, temperatura (cca 17 stopinji), vetrovno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
5
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4
5
7.18

AD 3. – rekordi na prostem
PIONIRJI - U16
600 m

1:22.11

ZUPANC Anej-98

KLC

05.10.2013

Celje

GRAHOVAC Gregor-00

MASS

05.10.2013

Celje

MASS

06.10.2013

Celje

PIONIRJI - U14
NAJBOLJŠI REZULTATI
Četveroboj

2.798

(60m-LJ / cona-vorteks-600m)

7.63 (-0.1)-5.35 (-1.9)-50.88-1:32.35

PIONIRKE - U12
300 m

45.48

ISTENIČ Zala-02

Sklep št. 2
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem.

AD 4.
TK AZS je pregledala prispele kandidature za organizatorje tekmovanj v letu 2014. Vse kandidature
so bile poslane v skladu s pravili in dopisom št. 13-377/13 z dne 28. novembra 2013.
V primerjavi s preteklimi leti je za organizacijo tekmovanj kandidiralo neprimerno več društev.
TK AZS je sprejela sledeče sklepe:
Sklep št. 3
TK AZS je potrdila vse prispele kandidature.
Vsa društva se še enkrat pozove za prevzem tistih tekmovanj, za katera ni nihče
kandidiral. V kolikor bo potrebno, se poziv opravi tudi na sami koledarski borzi.
V primeru, da bodo pred pričetkom koledarske borze še vedno nepodeljena tekmovanja,
bo TK AZS v skladu z drugim odstavkom 8. točke Pravil koledarske borze pogojevala
prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo na borzi pridobilo organizacijo
zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja. Pogojevani tekmi sta:
08.02.2014 – Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke
Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo DP v dvorani za pionirje in pionirke U16
31.05. - 01.06.2014 – Prvenstvo Slovenije v mnogobojih
Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo DP za pionirje in pionirke U16
Sklep št. 4
Prvenstvo Slovenije v cestnem teku (18.10.2014), za katerega kandidira AK Slovenj
Gradec, se bo izvedlo le pod pogojem, da bo proga izmerjena in dolžine 10 km.

Sklep št. 5
Društva, ki so kandidirala za organizacijo tekmovanj v letu 2014 in še niso nakazala
takso, morajo dokazilo predložiti pred pričetkom borze.
Sklep št. 6
Udeležence koledarske borze uvodoma pozdravi podpredsednik AZS.
Za organizacijo prvenstvenih tekmovanj niso podali kandidaturo društva iz Kranja (AK Triglav, AK
Kranj in AK AS Kranj), čeprav imajo objekt v skladu s pravili za atletska tekmovanja.
Kandidature ni podal tudi AK Koper iz protesta, ki je posledica nestrinjanja zaradi drugega dejanja
in nima nobene povezave s tekmovalnim sistem AZS. TK AZS je zaprosila AK Koper, da pošljejo
kandidaturo, saj bodo z bojkotom oškodovali slovensko atletiko, še zlasti, ker je AK Koper povečal
svoje aktivnosti z izgradnjo novega atletskega štadiona in so atleti radi tekmovali v Kopru.
Konjiška atletska šola Slovenske Konjice je podala predlog za organizacijo DP v cestnem teku na
10 km, vendar s spremembo termina izvedbe (28.09.2014). TK AZS tega predloga ni mogla
upoštevati, ker je za organizacijo omenjenega tekmovanja na določen termin v koledarju 2014
kandidiral AK Slovenj Gradec. Vloga KAŠ se bo upoštevala v naslednjem letu.

AD 5.
1.
TK AZS je obravnavala dopis Ruzzier Fabia o problematiki in stanju tekmovalne hoje v Sloveniji
(tekmovalni sistem, seminar za trenerje in sodnike). TK AZS predlaga sestanek, na katerem se bodo
strokovni svet, tekmovalna komisija, trenerska in sodniška organizacija odločile o nadaljnji usodi
hoje v Sloveniji. Dopis je bil posredovan tudi predsedniku Strokovnega sveta AZS.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

