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
8. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 6. maja 2014 ob
16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. Poročilo s posveta delegatov AZS
3. Priprava programa izobraževanj za organizatorje atletskih tekmovanj
4. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
5. Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem
6. Ponovna certifikacija štadionov
7. Status nastopov na BAI
8. Razno

AD 1.
Na zapisnik 7. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 7. seje TK AZS.

AD 2.
TK AZS potrdi zapisnik posveta delegatov AZS, zaključki pa se vključijo v program njenega dela.
Zapisnik posveta delegatov AZS je priloga tega zapisnika.

AD 3.
TK AZS je v programu dela za leto 2014 namenila izobraževanju veliko pozornost. Z
izobraževanjem je potrebno dati organizatorjev tekmovanj oziroma nosilcem posameznih služb v
organizaciji tekmovanja nujno potrebna dodatna znanja, s čimer se bo zagotovil višji nivo
organizacije tekmovanj. Z izobraževanjem se bo tudi bolj poenotil nivo organizacije po celotni
Sloveniji.
Z organizacijo izobraževanj za vodjo tekmovanja, vodjo tajništva, vodjo tehnične službe, vodjo
prijavnice in vodjo sodnikov se bo pričelo v jesenskem terminu. Pričakuje se, da se bosta
izobraževanja udeležili po dve osebi za posamezno službo. Za pridobitev organizacije tekmovanja v
letu 2015 bo moralo društvo pridobiti licenco za vodjo tekmovanja.
Izobraževanje za vodjo tekmovanja bo potekalo v trajanju 8 ur, za izobraževanje ostalih vodij pa v
trajanju 3 ure.
Izobraževanje za vodjo tekmovanja je obvezno tudi za vse delegate AZS in Nacionalne tehnične
osebe.
Z letom 2015 se na prvenstvenih tekmovanjih uvaja spremljanje dela delegatov AZS pri njihovem
delu oziroma bodo v pomoč nasveti mlajšim, neizkušenejšim delegatom AZS. To nalogo bodo

opravljale osebe z dolgoletnimi domačimi in mednarodnimi izkušnjami na področju organizacije
tekmovanj.
TK AZS bo tudi v prihodnje opravljala obiske pri organizatorjih tekmovanj z namenom pravočasno
preveriti potek priprave na izvedbo tekmovanja.

AD 4.
1. februar 2014 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 180 atletov in atletinj iz 25 klubov.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in je potekalo tekoče. Zaradi premika popoldanskega dela
tekmovanja za 30 minut (iz 14:00 na 13:30 uro) je prišlo pri skoku s palico do zamude zaradi
nepravočasne priprave tekmovališča.
Sklep št. 2
Mitingi v dvoranah se morajo končati 30 minut pred pričetkom otvoritve državnega
prvenstva v dvorani. Ta čas je potreben organizatorju za pripravo tekmovališč,
nastopajočim pa možnost kvalitetne in pravočasne priprave na tekmovanje.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4
5
4.7
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.8
4.25
6.68

Pomanjkljivosti:
o Vzdolžne črte stez so zbledele.
o Oštevilčenja stez na štartu in cilju so slabo vidna.
o Na semaforjih ni delovala ena vrstica prikaza, ker je premalo kaset s številkami.
o Ponavljanja štartov zaradi zatajitve pištole oziroma metkov.
Na tekmovanju je opravljala Darija Šoba dve nalogi – bila je vodja proglasitve in vodja zdravniške
službe.
Sklep št. 3
V skladu s shemo organizacije tekmovanja ena oseba ne more opravljati več odgovornih
nalog.
Sklep št. 4
Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Žaberl Anja (daljina)
GO:
Mattiazzi Simon (60m)
KLC:
Plevčak Miha (60m ovire), Mak Matevž (60m)
KP:
Zugan Lea (60m)
KRKA: Jeralič Kristina (višina)
KRO:
Karamatič Laura (60m ovire)
MASS: Grkman Matija (60m), Černe Juš (60m), Velkavrh Tara (daljina)
POS:
Otoničar Blaž (60m)
TRK:
Pavc Maruša (60m), Kopač Ines (60m)
VEL:
Majcenovič Teodor (60m), Repas Anže (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

2. februar 2014 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke
U 14 v Slovenski Bistrici (organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo 74 atletov in atletinj iz 14 društev. Precej društev je nastopilo z več
ekipami.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro pripravljeno. Zaradi neugodnih vremenskih
razmer so trije klubi zamudili na tekmovanje, dveh pa ni bilo. Tekmovanje se je pričelo 15 minut
kasneje.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
4.8
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
4.5
7.08

8. februar 2014 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 145 atletov in atletinj iz 17 klubov.
Rutinirano pripravljeno in izpeljano tekmovanje. Zaradi premika popoldanskega dela tekmovanja za
30 minut (iz 14:00 na 13:30 uro) je prišlo pri skoku s palico do zamude zaradi nepravočasne
priprave tekmovališča.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4
4.5
4.3
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.2
4.75
6.49

Pomanjkljivosti:
o Zamakanje s strehe cca 10 metrov pred ciljno črto.
o Uničena sintetična prevleka pred odrivno desko skoka v daljino.
o Napačno prikazovanje časov na semaforju.
o Na semaforjih ni delovala ena vrstica prikaza, ker je premalo kaset s številkami.
o Vzdolžne črte stez so zbledele.
o Oštevilčenja stez na štartu in cilju so slabo vidna.
Na tekmovanju je opravljala Darija Šoba dve nalogi – bila je vodja proglasitve in vodja zdravniške
službe.
Sklep št. 5
V skladu s shemo organizacije tekmovanja ena oseba ne more opravljati več odgovornih
nalog.
Sklep št. 6
Na DP v dvorani za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
BRE:
Rožman Lea (daljina)
DTO:
Hrovat Klemen (troskok)
GO:
Šuligoj Tine (troskok)
KRKA: Škoda Žan (60m), Moretti Ahac (60m)
KRO:
Šimec Jernej (60m)
MASS: Fijavž Bačovnik Andraž (60m)
TRK:
Frelih Žan (daljina)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

9. februar 2014 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke
U12 v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo 133 atletov in atletinj iz 16 društev in petih šol.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, dobro pripravljeno in ustrezno vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.9
5
4.7
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.8
5
7.10

Sklep št. 7
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
KAK:
Navodnik Oskar Ahac (pi /1)
VEL:
Grabner Jaka (pi /3)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

15. februar 2014 – DP v dvorani za člane / članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 120 atletov in atletinj iz 19 klubov.
Urnik tekmovanja ni bil spoštovan, saj se je skok s palico za članice začel s 30 minutno zamudo, za
člane pa z 1 urno zamudo.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4.5
4.5
4
3.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4.5
6.08

Pomanjkljivosti:
o Zadnje proglasitve opravljene brez fanfar (operaterja ozvočenja ni bilo več).
o Manjkala zastava in panoji AZS
o Tajništvo tekmovanja ni zagotovilo listo udeležencev za delegata AZS
Sklep št. 8
Zaradi nezagotovitve ozvočenja – Razpisi tekmovanj 2014, točka 4.1.19. (f) – se AD
Kladivar Celje izreka kazen v višini 40,00 EUR.
Sklep št. 9
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2014 se diskvalificira:
Grkman Lenart (AD Kronos Ljubljana) – daljina / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60 m
finale) - točka 4.1.19. (o).
Sklep št. 10
Na DP v dvorani za člane in članice niso nastopili:
KLC:
Virant Gašper (60m)
MASS: Žontar Luka (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

16. februar 2014 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici
(organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 65 atletov in atletinj iz 15 klubov.
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in ustrezno vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.7
4.8
4.9
4.9
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.9
4.9
5
7.06

Sklep št. 11
Na DP v dvorani v suvanju krogle niso nastopili:
KP:
Begič Klara (pe)
KRO:
Komel Dan (pi)
PMB:
Cimerman Anja (sme), Kolman Alen (smi)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

22. februar 2014 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski
kategoriji v Domžalah (organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo preko 60 atletov in atletinj iz 18 klubov.
Tekmovanje je bilo pomanjkljivo načrtovano in pomanjkljivo vodeno. Nekaterih oseb v organizaciji
tekmovanja na tekmovanju sploh ni bilo. Prav tako je primanjkovalo oseb v posameznih službah.
Samo tekmovanje je potekalo v neugodnih vremenskih razmerah.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.2
3.9
3.8
4.7
4.2

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
3.8
5.92

Pomanjkljivosti:
o Zelo pozno objavljena štartna lista (24 ur pred tekmovanjem)
o Rezultatna lista popravljena na zahtevo strokovnega delavca AZS (manjkale ID AZS)
o Neustrezna zaščitna mreža za disk in kladivo
o Metri so v zelo slabem stanju (zviti, nalomljeni)
Sklep št. 12
Na Zimskem DP v metih za članski in ml. mladinski kategoriji niso nastopili:
ASB:
Sitar Damjan (disk-či)
MASS: Selan Ana (kopje-če)
VEL:
Lampret Urška (disk-mme)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

1. marec 2014 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in pionirski
kategorji na Ptuju (organizator AK Cestno podjetje Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 65 atletov in atletinj iz 18 klubov.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.5
5
4.5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
4.5
6.68

Pomanjkljivosti:
o V listi udeležencev niso navedene discipline ob tekmovalcih

15. marec 2014 – DP v krosu za vse kategorije v Šentjurju (organizator AK Šentjur)
Na tekmovanju je nastopilo preko 260 atletov in atletinj iz 33 klubov in ene osnovne šole.
Tekmovanje je bilo skrbno načrtovano in odlično izvedeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
3.5
5
4.9

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.8
4.7
6.81

Pomanjkljivosti:
o V štartni listi manjka lista udeležencev.
o Timing Ljubljana uporablja za kros program, v katerem manjkajo registracijske številke
tekmovalcev in niso zabeleženi nenastopi.
Sklep št. 13
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2014 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
KLC:
Sluga Matevž (pi U12)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2014 mora društvo plačati kazen
v višini 60 €.

18. april 2014 – Miting v metih v Domžalah (organizator AK Domžale)
Rezultatna lista ni bila izdelana v skladu z navodili iz Razpisov tekmovanj. Na pripombo
strokovnega delavca AZS so jo dvakrat popravljali, vendar so še vedno napake.
Trener Vladimir Kevo je dan po tekmovanju podal pripombo na izmerjeno dolžino meta tujega
tekmovalca – na videno in slišano je bil objavljen boljši rezultat kot pa je dejansko.
Sklep št. 14
TK AZS zaprosi trenerja Vladimirja Keva, da poda pisno izjavo, da je Allan Da Silva
Wolski (Brazilija) v četrtem poskusu vrgel 65,17 m in ne 69,17 m, kot je navedeno v
zapisniku.

19. april 2014 – DP v dolgih tekih za vse kategorije v Kranju (organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo preko 80 atletov in atletinj iz 24 klubov in 2 rekreativca. Organizator
tekmovanja je moral tekmovanje izvesti v Kranju zaradi nepravočasnega dogovora z upravljalcem
objekta v Domžalah.
Vodja tekmovanja je opravljal več nalog na tekmovanju – bil je napovedovalec in opravljal
razglasitve.
Sklep št. 15
V skladu s shemo organizacije tekmovanja ena oseba ne more opravljati več odgovornih
nalog.
Sklep št. 16
TK AZS opravi razgovor z organizatorjem tekmovanj v Domžalah zaradi
pomanjkljivosti pri načrtovanju in izvedbi tekmovanj v zimskem in spomladanskem
delu sezone.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.5
4
3.5
3.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.5
4.5
6.11

Sklep št. 17
Na DP v dolgih tekih niso nastopili:
KAK:
Dretnik Urška (2000m-peU14)
PAPEŽ: Oražem Miha (5000m-piU16)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

Sklep št. 18
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2014 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
ASB:
Šturm Matej (mči)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2014 mora društvo plačati kazen
v višini 60 €.

19. april 2014 – Otvoritveni miting na Bledu (organizator AD Bled)
Organizator tekmovanja je izvedel disciplino skoka v daljino (cona) v kategorijah pionirji in
pionirke U12 in U10 brez merjenja vetra. Nastopajoči v omenjeni disciplini so bili zaradi tega
oškodovani, čeprav je organizator tekmovanja zaračunal polno višino štartnine.
Sklep št. 19
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2014, točka 4.1.19. (e), se izreka kazen AD Bled
zaradi slabe organizacije in oškodovanja atletov, ker ni bilo merjenja vetra v skoku v
daljino.
Sklep št. 20
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2014 se diskvalificira:
Končar Urška (AD Bled) – pionirke U12 – 200 m / nastop v treh disciplinah - točka 1.3.1.
Rehberger Tajda (AD Bled) – 1500 m / omejitev nastopa pri ml. mladinkah.

AD 5.
TK AZS na 7. seji dne 03.02.2014 ni potrdila spodaj navedenih rekordov v kategoriji starejših
mladincev.
STAREJŠI MLADINCI
400 m
1500 m

47.95
3:50.60
3:49.27
17.05
18.15
18.35
18.63

Krogla-7.26
Krogla-6

JANEŽIČ Luka-95
PETRAČ Jan-95
PETRAČ Jan-95
ZUPANČIČ Blaž-95
PLEŠKO Nace-96
PLEŠKO Nace-96
PLEŠKO Nace-96

KLC
MASS
MASS
MASS
OL
OL
OL

28.01.2014
28.01.2014
30.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014
12.01.2014

Dunaj
Dunaj
Linz
Schielleiten
Schielleiten
Schielleiten
Schielleiten

Sklep št. 21
Ker TK AZS ni prejela še nobene odločitve Komisije za antidoping AZS, se zgoraj
navedenih rezultatov ne prizna za nove rekorde v dvorani.

Rekordi v dvorani za leto 2014
ČLANI
1500 m

3:43.73
3:43.22

KREVS Mitja-89
KREVS Mitja-89

KLC
KLC

22.02.2014
07.03.2014

Istanbul
Sopot

DOMJAN Veronika-96

PT

16.02.2014

Slovenska Bistrica

KROŠELJ Leda-97

BRE

08.02.2014

Ljubljana

STAREJŠE MLADINKE
Krogla-4

14.30

MLAJŠE MLADINKE
Palica

3.95

Sklep št. 22
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2014.

Rekordi na prostem za leto 2014
ČLANICE
Disk

53.54

DOMJAN Veronika-96

PT

01.03.2014

Ptuj

MIŠMAŠ Maruša-94

MASS

19.04.2014

Kranj

DOMJAN Veronika-96
DOMJAN Veronika-96
DOMJAN Veronika-96

PT
PT
PT

22.02.2014
01.03.2014
01.03.2014

Domžale
Ptuj
Ptuj

ŠTULAR Jon-01

BLED

19.04.2014

Bled

MLAJŠE ČLANICE
10.000 m

35:10.26

STAREJŠE MLADINKE
Disk-1

49.87
51.69
53.54

PIONIRJI - U14
Daljina (cona)

5.98

+0.3

Sklep št. 23
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2014.

Atleti so na tekmovanjih v tujini dosegli rekorde v kategoriji:
MLAJŠI ČLANI
Polmaraton

1:06:10

JEREB Urban-93

ŽEL

02.03.2014

Gorizia

VIVOD Eva-94

PMB

04.04.2014

Gainesville

MLAJŠE ČLANICE
Kopje

56.80

Sklep št. 24
TK AZS ne potrdi navedenih rezultatov kot nove rekorde.
Jereb Urban mora poslati TK AZS certifikat o izmeri proge polmaratona in izjavo
organizatorja, da je tekmovanje potekalo na potrjeni progi polmaratona.
Vivod Eva mora dostaviti potrdilo o opravljeni kontroli dopinga.
Sklep št. 25
Atleti, ki bodo v prihodnje dosegali rekorde v cestnih tekih, morajo od organizatorja
pridobiti certifikat o izmerjeni progi in le-tega dostaviti TK AZS.
Sklep št. 26
Slovenska agencija za antidoping (SLOADO) mora Atletski zvezi Slovenije kot
naročniku odvzema vzorcev obvezno pošiljati en (1) izvod kopije dokumenta o odvzemu
vzorca.

AD 6.
Minila so tri leta od zadnjega pregleda atletskih objektov, zato se bo v letošnjem letu pristopilo k
obnovitvi certifikacije štadionov.
Posamezni objekti imajo več pomanjkljivosti na sintetični prevleki, opremi, napravah, zato je
potrebno opozoriti organizatorje, da pristopijo k odpravi le-teh.
Društvom je že bil poslan dopis Opremljenost objektov skladu s certifikacijo.
Sklep št. 27
TK AZS opravi ponovne oglede objektov in ugotovi spremembe v zadnjih letih.

AD 7.
Na AZS so jasno opredeljena merila, kdaj se nekomu prizna reprezentančni nastop. Z včlanitvijo v
zvezo balkanskih držav (ABAF) so naši atleti pridobili možnost nastopanja na še enem večjem
tekmovanju. Na seji UO AZS je bilo o včlanitvi pojasnjeno, da so letošnji nastopi na BAI samo
individualni nastopi.
Tekmovalci lahko izrazijo željo po nastopu na BAI, stroške prevoza si krijejo sami oziroma njihova
društva. AZS opravi izključno servis prijave ne glede na kvaliteto tekmovalca.
Sklep št. 28
Tekmovalcem na letošnjih BAI se ne upošteva kot reprezentačni nastop, ker nastopa
nista potrdila strokovni svet AZS in UO AZS. Gre izključno za individualni nastop.
TK AZS z navedenim sklepom seznani UO AZS.

AD 8.
1.
V Sežani je bil izveden miting v hoji.
Sklep št. 29
TK AZS rezultatov v hoji ne prizna, ker na tekmovanju ni bilo sodnikov za hojo in glavnega
sodnika. Sojenje so opravljali sodniki pripravniki, ki še nimajo izpita za sodnika za hojo.

2.
V Tržiču (05.04.2014) je bilo izvedeno DP za veterane v cestnem teku in hoji na 10 km. Ob DP je
bil izveden tudi miting v hoji.
Sklep št. 30
TK AZS rezultatov v hoji ne prizna, ker na tekmovanju ni bilo sodnikov za hojo.
3.
Mednarodno združenje atletskih zvez (IAAF) je izdalo nova tablice (zunaj, dvorana). V Sloveniji se
na ekipnem mladinskem in članskem DP za točkovanje rezultatov uporabljajo tablice IAAF.
Sklep št. 31
Za točkovanje rezultatov na članskem ekipnem DP se uporabijo dosedanje tablice, za
točkovanje rezultatov na mladinskem ekipnem DP pa se uporabijo IAAF tablice 2014.
4.
V primeru, da bodo društva organizirala miting pred oziroma po koncu tekmovanja na področnih
šolskih tekmovanjih, se morajo izvesti vse razpisane discipline. Organizator mora zagotoviti tudi
zadostno število sodnikov. Strokovni odbor sodnikov Slovenije mora za tak miting delegirati
glavnega sodnika. V primeru neizpolnitve navedenih pogojev, TK AZS ne bo priznala rezultatov.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

