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 torek, 10. novembra 2009
ob 16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Matija Molnar, Andrej Udovč
Odsoten: Zdravko Peternelj (opravičeno)
Dnevni red:
Pregled zapisnika 4. seje
2.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3.
Homologiranje rekordov na prostem
4.
Koledarska borza 2010 – pregled kandidatur
5.
Izhodišča za Razpise tekmovanj 2010
6.
Štarti v skladu z novimi pravili
7.
Vizija razvoja atletskih objektov v Sloveniji
8.
Razno
1.

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 4. seje se potrdi.

AD 2.
26. in 27. september 2009 – APS v mnogobojih za vse kategorije v Brežicah
(organizator AK FIT Brežice)
Nastopilo je sorazmerno majhno število atletov v posameznih kategorijah. Tri starostne kategorije
so odpadle – članice, st. mladinci in ml. mladinke – saj ni bil prijavljen noben atlet / atletinja. Zaradi
tega je organizator celo razmišljal o odpovedi tekmovanja.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni (sončno, toplo, cca 23 stopinj). Nastopili so tudi
posamezniki s Hrvaške.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Celotno breme tekmovanja je nosilo par posameznikov, ki so opravljali tudi po več funkcij hkrati.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila slabo pripravljena:
o daljina - v jami premalo mivke; nivo odrivne deske in deske s kitom pokazatelja prestopa v
istem nivoju
o palica – okvara nosilca letvice
Semaforjev pri vsaki disciplini ni bilo.

3. Tehnična služba
Tehnične službe ni bilo. Sodnikom so pri delu pomagali prisotni trenerji.
4. Tajništvo tekmovanja
V štartni listi ni bilo tehničnih navodil. V preglednici rezultatne liste niso discipline vpisane po
zaporedju izvajanja v kategorijah ml. mladincev, pionirjev U16 in pionirjev U14. V preglednici
prav tako niso zavedeni atleti, ki so odstopili med tekmovanjem.
Oglasna deska za izobešanje rezultatov naj bo v prihodnje izven štadiona.
4. Prijavnica
Ni delovala.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Brez pripomb.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil pomanjkljiv, saj so se praktično vsi nahajali na stadionu (tekmovalci, trenerji).
8. Meritve časov
Brez pripomb.
9. Medicinska služba
Medicinsko osebje ni bilo prisotno.
10. Sodniška služba
Sodnikov je bilo premalo. Pomagali so mlajši atleti in prisotni trenerji.
Pri metu žogice je sodnik telefoniral v času tekmovanja.
Na cilju ni bilo ročnih časomerilcev.
11. Kontrola dopinga
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga.
Ekipa je delovala na prostem in v kontejnerjih, ki pa niso primerni za kontrolo dopinga.
SKUPNA OCENA: 3.65

10. oktober 2009 – Kros občinskih reprezentanc v Železnikih (organizator AD Železniki)
V noči pred tekmovanjem in na dan tekmovanja je padal dež, tako da je bila proga na nekaterih
delih precej razmočena s precej blata. Za umivanje je bilo slabo poskrbljeno (tekmovalci so se
umivali v bližnji reki).
Temperatura je bila primerna (cca 17 stopinj).
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
V danih vremenskih pogojih so dobro opravili delo.
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
Na tekmovanju niso bila podeljena vsa priznanja, ker so predstavniki ekip enostavno odšli.
Končna proglasitev je bila bolj slaba.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
8. Meritve časov
Na merilno ekipo Timing Ljubljana je letelo kar nekaj kritik glede izmerjenih časov. Razlike med
posameznimi tekmovalci so bile nerealne glede na prihod v cilj. V nekaterih kategorijah so bili časi
predobri, v drugih pa preslabi.
Popravljene rezultate v večini kategorij je Timing Ljubljana posredoval 2 dni po tekmovanju.
9. Medicinska služba
Delavec Timing Ljubljana je bil zaradi prebite glave (nesreča v kombiju) prepeljan v Zdravstveni
dom Škofja Loka. Zaradi tega je bila po treh štartih tekma prekinjena za 25 minut.
10. Sodniška služba
Brez pripomb.
SKUPNA OCENA: 5.45

10. oktober 2009 – Miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
V teku na 1000 m je nastopil samo 1 tekmovalec. Komisija je sprejela sklep:
Sklep št. 2
Rezultat teka na 1000 m se ne prizna, ker je nastopil samo en tekmovalec.
17. oktober 2009 – DP v cestnem teku na 10km v Murski Soboti
(organizator AK Panvita Murska Sobota)
Tekmovanje je bilo organizirano in izvedeno izjemno dobro. Žal pa dobri organizaciji niso sledili
tekmovalci, ki je bilo nastopajočih tekmovalcev bolj malo.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Dobro opravilo delo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.
3. Tehnična služba
Brez pripomb.
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec dobro opravil delo.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.

8. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.
9. Medicinska služba
Ni imela dela.
10. Sodniška služba
Brez pripomb.
SKUPNA OCENA: 6.88
25. oktober 2009 – DP v maratonu v Ljubljani
(organizator OO Ljubljanskega maratona)
Tekmovanje je bilo zgledno pripravljeno. Sprememba poteka proge je prinesla pozitivne učinke
(nova rekorda proge v maratonu, množična udeležba). Razmisliti bo potrebno o premiku štartnociljnega prostora na večji prostor.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Dobro opravilo delo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih. Potek proge po Slovenski cesti ni bil
fizično varovan in so gledalci stali na cestišču in s tem bistveno zožali širino proge ter ovirali
tekmovalce ob prihodu v cilj.
3. Tehnična služba
Okrepčevalnica na Dunajski cesti je bila neustrezno postavljena, saj tekmovalci v maratonu v
drugem krogu niso mogli do svojih napitkov, ker je bila okrepčevalnica zasedena s počasnejšimi
tekači polmaratona.
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
4. Prijavnica
Brez pripomb.
5. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec dobro opravil delo.
6. Ceremonial
Brez pripomb.
7. Red in disciplina na tekmovališčih
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.
8. Meritve časov
Brez pripomb.
9. Medicinska služba
Ustrezno organizirana.
10. Sodniška služba
Brez pripomb.
SKUPNA OCENA: 7.10

AD 3.
PIONIRJI – U16
300 m
Palica

36.07
4.65

ŽELJKO Blaž-94
RENNER Robert-94

PMB
KLC

03.10.2009
03.10.2009

Kaposvar
Kaposvar

MUHAR Matija-96

SAT

26.09.2009

Brežice

KARLOVŠEK Sara-96
VAUPOT Tina-97

SEV
DOM

03.10.2009
26.09.2009

Kaposvar
Brežice

PIONIRJI - U14
Žogica-250 g

71.72

PIONIRKE - U14
2000 m
Četveroboj

6:35.59
3.362

(60m-LJ / cona-žogica-300m)

8.77 (-0.5)-4.80 (-0.4)-53.30-45.11

Sklep št. 3
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem.

AD 4.
V skladu s Pravili koledarske borze 2010 so bila društva pozvana k oddaji kandidatur za
organizatorje tekmovanj v letu 2010. Rok za kandidaturo je bila nedelja, 8. novembra 2009. Takoj
naslednji dan je TK AZS pregledala vse kandidature. Ker je do razpisanega roka prispelo zelo malo
kandidatur in je bilo 13 tekmovanj v koledarju, za katera ni bilo organizatorjev, so bila društva
ponovno pozvana k kandidiranju za organizatorje tekmovanj.
Na seji je TK AZS po pregledu kandidatur ponovno ugotovila, da za 7 prvenstvenih tekmovanj (DP
v dvorani za člane / članice, DP v dvorani v mnogobojih za st., ml. mladinski in pionirski kategoriji,
Zimsko DP v metih za čl. in ml. mladinski kategoriji, ekipno DP za mladince / mladinke, DP v
mnogobojih za vse kategorije, DP za mlajše člane / članice, APS v mnogobojih) še vedno nihče ni
poslal kandidature.
TK AZS mora skupaj s Strokovnim svetom AZS skrbeti za celovit razvoj vseh atletskih disciplin,
zato tudi mora dobiti organizatorja za vsa atletska tekmovanja. Komisija se je znašla pred težko
odločitvijo, kako zagotoviti organizatorje za vsa zgoraj navedena tekmovanja. Kljub temu, da ni
imela v Pravilih koledarske borze pravnega temelja, se je odločila in podelila nekatera tekmovanja
naslednjim organizatorjem:
o organizator DP za člane / članice prevzame še organizacijo ekipnega DP za mladince /
mladinke,
o organizator DP za pionirje / pionirke U16, U14, U12 prevzame še organizacijo DP v
mnogobojih,
o organizator APS za pionirje / pionirke U14, U12 prevzame še DP za mlajše člane / članice
AK Gorica Nova Gorica je bil črtan kot kandidat za organizacijo DP v dvorani za starejše mladinke
in mladince zaradi tega, ker dvorana HIT v Šempetru pri Gorici ne omogoča več skoka v višino
(položen parket na 2/3 skakališča).
Navedena odločitev komisije bo natančno obrazložena na borzi, hkrati pa se bo v naslednjih
pravilih borze predvidelo, kaj storiti v primeru, da za posamezno tekmovanje ne bo nobenega
organizatorja.

AD 5.
TK AZS je preko celega leta spremljala izvajanje Razpisov tekmovanj, hkrati pa je prejela kar nekaj
predlogov s strani delegatov in glavnih sodnikov ter trenerjev za dopolnitev Razpisov tekmovanj.
V začetku novembra 2009 se je sestala delovna skupina Gabrijel Ambrožič, Martin Steiner in
Zdravko Peternelj ter obravnavala in sprejela zaključke izhodišč pri pripravi koncipiranja Razpisov
tekmovanj 2010. Zaključki so sledeči:
o Zaradi vse obsežnejših Razpisov tekmovanj sta strokovna dokumenta obeh komisij izdana v
ločeni obliki.
o Na prvenstvenih tekmovanjih, kjer je istočasno več starostnih kategorij, lahko atleti
nastopijo v svoji starostni kategoriji ali v eni starostni kategoriji višje. V primeru, da se
odloči za nastop v višji starostni kategoriji, nastopi v vseh prijavljenih disciplinah le v tej
starostni kategoriji.
o Na prvenstvenih tekmovanjih ne more nastopiti samo en prijavljeni atlet v disciplini. Še pred
izdelavo štartne liste se takemu atletu omogoči prijava za neko drugo disciplino.
o Na prvenstvenih tekmovanjih v dvorani ostaja sistem izvedbe še naprej enak (teki dopoldan,
skoki popoldan).
o Na DP v krožnih tekih lahko nastopijo v absolutni mladinski kategoriji še pionirji / pionirke
U16.
o Če bo na prvenstvenih tekmovanjih v dvorani in na prostem prijavljeno več kot 25 atletov v
skokih in metih, bodo tekmovali v dveh ločenih skupinah in bodo imeli le po 4 poskuse.
o Društvo lahko prijavi najmanj tri atlete za ekipo na DP v dvorani posamičnem in ekipnem
mnogoboju U14 in U12. Prijavi lahko tudi več ekip.
o Na DP v suvanju krogle v dvorani lahko v kategoriji U16 nastopijo tudi atleti / atletinje U14.
o Na DP v krosu morajo biti vsi atleti prijavljeni v prijavnem roku. Prijava na licu tekmovanja
ni možna.
o Na DP člani, mlajši člani in st. mladinci ima v teku na 100m in 200m pravico nastopa 24
atletov po tekočih tablicah v sezoni. Upoštevajo se rezultati, doseženi v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja. Pri koncipiranju urnika se bodo upoštevali predlogi trenerjev metov o
pričetku izvajanja metalskih disciplin.
o Na DP za ml. mladinke se uvede disciplina 2000m zapreke namesto 1500m zapreke.
o Društvo lahko prijavi najmanj tri atlete za ekipo na DP v posamičnem in ekipnem
mnogoboju. Prijavi lahko tudi več ekip.
o Na finalu APS lahko nastopijo tudi študenti iz ZDA v svoji tekmovalni disciplini in ob
predhodni prijavi matičnega društva.
o Na APS U12 se uvede vortex namesto žogice.

AD 6.
Na kongresu IAAF v Berlinu so bile obravnavane in sprejete dopolnitve Pravil za atletska
tekmovanja.
Največja novost je, da ni več ponovitve napačnega štarta, ampak je ob napačnem štartu atlet takoj
diskvalificiran. Sprememba je posledično tudi pri mnogobojih, kjer je sedaj dovoljen en napačen
štart za celo skupino. TK AZS je skupaj s Strokovnim odborom atletskih sodnikov Slovenije
sprejela sledeče sklepe:
Sklep št. 4
Na prvenstvenih tekmovanjih v dvorani in na prostem bodo štarti izvajani v skladu z
novim pravilom za vse starostne kategorije do vključno pionirjev / pionirk U16.
Sklep št. 5
Na tekmovanjih kategorije pionirjev / pionirk U14 in U12 se bo ohranil do sedaj veljavni
način z enim napačnim štartom na skupino.
Sklep št. 6
Na vseh šolskih tekmovanjih za učence / učenke osnovnih šol in dijake / dijakinje
srednjih šol se bo ohranil do sedaj veljavni način z enim napačnim štartom na skupino.

Pravilo novega štarta bo zahtevalo od štarterja in celotne štarterske ekipe veliko mero odgovornosti
in koncentracije. Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije bo v začetku leta 2010 pripravil
strokovni posvet za štarterje ter se dogovoril o načinu dela.
Zaradi sprememb v Pravilih za atletska tekmovanja je TK AZS skupaj s Strokovnim odborom
atletskih sodnikov Slovenije sprejela še sledeča sklepa:
Sklep št. 7
Na vseh prvenstvenih tekmovanjih po koledarju AZS in mitingih mednarodne atletske
lige se bo uporabljala naprava za zaznavanje napačnega časa.
Sklep št. 8
Pri delu meritvene ekipe bo prisoten sodnik, ki bo spremljal odčitavanje časov.

AD 7.
Na pobudo UO AZS je Gabrijel Ambrožič pripravil analizo stanja atletskih objektov v Sloveniji,
kjer je ugotovljeno, da imamo 23 atletskih objektov, ki so v različnem kakovostnem stanju. Precej
objektov je treba generalno obnoviti in jim dati sodobnejšo osnovo.
Pregledane so bile tudi možnosti gradnje novih stadionov v krajih, kjer le-teh še ni. Odzivi so
pozitivni. Podane so bile usmeritve po gradnji krožne atletske dvorane v Sloveniji in da se atletskim
objektom podeli status osrednjega republiškega centra, panožni centri in regijski centri.

AD 8.
1.
Na seji UO AZS je predsednik AK Kopra predlagal, da se na prvenstvena tekmovanja uvede hoja.
Preden pride do odločitve o uvedbi hoje, mora AK Koper posredovati TK AZS sledeče informacije:
o koliko atletov / atletinj se po posameznih starostnih kategorijah ukvarja s hojo
o kdo so trenerji teh atletov / atletinj
o na katerih tekmovanjih so ti atleti sodelovali (kje, kdaj, doma, tujina)
2.
Na letošnjem ljubljanskem maratonu, ki je bilo hkrati tudi DP v maratonu, je atleta ves čas
njegovega teka spremljal trener Vujasin Svjetlan na kolesu ter mu vročal okrepčila. V skladu s
Pravili za atletska tekmovanja je vročanje okrepčil izven okrepčevalnic prepovedano. TK AZS
takšno dejanje trenerja Svjetlana Vujasina najostreje obsoja.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

