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
9. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 7. junija 2010
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Andrej Udovč
Odsoten: Matija Molnar (opravičeno)
Vabljen: Gojko Zalokar – Timing Ljubljana
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 8. seje
2.
Analiza pomanjkljivosti in napak pri meritvah in obdelavi podatkov Timing Ljubljana
3.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
4.
Homologiranje rekordov na prostem
5.
Program TK AZS 2010
6.
Enoten informacijski sistem AZS (registracija, tekmovanje, statistika, predstavitev programa
Time Tronics)
7.
Priznavanje naslova državnega prvaka v primeru nastopa samo enega tekmovalca
8.
Razno

AD 1.
Nekateri sklepi iz zapisnika 8. seje še niso bili realizirani: sklepi št. 2, 7, 13, 33
Sklep št. 1
Nerealizirane sklepe iz zapisnika 8. seje je potrebno realizirati v najkrajšem možnem
času. Prav tako mora Timing Ljubljana popraviti rezultatne liste na spletni strani AZS.

AD 2.
Analizirana so bila vsa poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov o navedbah napak in
pomanjkljivosti na področju meritev in obdelave podatkov na tekmovanjih na prostem do konca
maja 2010. Zaključki:
1. približno polovica zaključkov sestanka iz meseca novembru 2009 je bila realizirana,
2. Timing Ljubljana mora v roku enega tedna popraviti morebitne napake v rezultatnih listah
tako, da bodo na spletni strani verodostojni podatki,
3. operater Timing Ljubljana na napravi za zaznavanje napačnega štarta mora tekoče opozarjati
štarterja na morebitne manjkajoče reakcijske čase tako, da štarterska ekipa kontrolira položaj
obeh stopal v štartnem bloku,
4. operater na napravi za zaznavanje napačnega štarta ima izjemoma pravico, da prekine
začetek teka le v primeru, da se po obvestilu operaterja na videofinišu ura ni sprožila in da
štarter tek ni prekinil (kljub opozorilu, da ura ne dela),
5. delovanje naprave za zaznavanje napačnega štarta bo preverjeno.

AD 3.
28. marec 2010 – Zimsko DP v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji v Brežicah
(organizator AK Brežice)
Vse organizacijske naloge so prevzele in vodile štiri osebe. Na tekmovanju je nastopilo 83
tekmovalcev iz 15 društev in 16 tekmovalcev v suvanju krogle v okviru mitinga.
Pogoji za tekmovanje so bili primerni - sončno, dopoldan vetrovno, toplo, cca 18 stopinj.
Zaradi velikega števila tekmovalcev je tekma trajala od 11.00 – 17.30 ure.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je v redu opravilo svoje delo. Tekmovanje je potekalo tekoče in po urniku,
razen zadnji dve disciplini, ki sta se pričeli z manjšo zamudo.
Pomanjkljivost je bila v tem, da vsa organizacijska mesta niso bila zasedena z osebami, ki so bila
navedena v štartni listi, vendar se na poteku tekmovanja to ni poznalo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena v redu, razen pomanjkljivosti tekmovališča kladiva in diska, kjer
gre za splošen problem opremljenosti štadiona.
Tekmovališče za suvanje krogle – podlaga kroga in kovinski obroč sta poškodovana.
Tekmovališče za met diska – kovinski obroč je poškodovan
Tekmovališče za met kladiva – zaščitna konstrukcija z zaščitno mrežo ne odgovarja Pravilom za
tekmovanja.
Semaforjev niso uporabljali, saj so zaradi glasnega odčitavanja in ponavljanja rezultata s strani
zapisnikarja vsi prisotni slišali rezultat – gledalcev pa ni bilo.
Ocena: 3.5
3. Tehnična služba
Celotno delo tehnične službe so opravili 3-4 ljudje, ki so imeli tudi druge naloge v organizaciji
tekmovanja.
Ocena: 4
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja ni poskrbelo za seznam sodelujočih društev z navedbo disciplin pri atletih.
Ostalo delo je tajništvo opravilo odlično.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Prijavnica je pravočasno pričela s svojim delom in je svoje delo opravila korektno.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje preko ozvočenja je bilo potrebno le za obvestilo tekmovalcem o začetku discipline in za
razglasitev.
Ocena: 4.5
7. Ceremonial
Vodja protokola je bila druga oseba kot je bila navedena v štartni listi.
Proglasitve so bile takoj po končani disciplini. Za večjo svečanost dogodka bi se lahko dodalo
zvočno kuliso kot uvod v razglasitev.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzornika terena ni bilo. Vsi prisotni so se nahajali ob tekmovališču.
Ocena: 3
9. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno.
10. Sodniška služba
Sodniki so dobro opravili svoje delo.
Sodniki niso imeli enotnih oblačil, nekateri niso nosili sodniških znakov.
Ocena: 4.5

11. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.92
Sklep št. 2
Na Zimskem DP v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji niso nastopili:
BRE:
Žalac Kaja (disk-sme)
JES:
Kobal Manca (disk-pe)
PMB:
Mandl Ina (kopje-sme)
TRK:
Lakič Sara (disk-pe)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

17. april 2010 – Miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Sklep št. 3
Tajništvo tekmovanja mora popraviti rezultatno listo, saj disciplini met kladiva za
moške in met kladiva za pionirje nista obdelani.
17. in 18. april 2010 – Kvalifikacije APS za člane / članice v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 270 atletov in atletinj iz 31 klubov. Vremenski pogoji za
tekmovanje so bili prvi dan ugodni – toplo, sončno, drugi dan tekmovanja pa je bilo oblačno in
hladno.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo. Urnik tekmovanja je bil spoštovan. Tekmovanje
se je odvijalo tekoče in v prijetnem vzdušju.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena.
Pri skoku v višino za članice je na semaforju manjkala kaseta s številkami na začetku tekmovanja.
Pomanjkljivost je bila odpravljena takoj.
Organizator ni zagotovil moškega kladiva.
Za štafetni tek 4x100 m niso bile na razpolago štafetne palice, zato je prišlo do zamude štarta 11
minut. Situacijo je rešil Timing Ljubljana s posojo štafetnih palic.
Ocena: 3
3. Tehnična služba
Tehnična služba je dobro opravila svoje delo.
Ocena: 3.5
4. Tajništvo tekmovanja
Dobro opravilo svoje delo, razen drugi dan tekmovanja, ko so bile pri obdelavi podatkov narejene
pomanjkljivosti pri kopju, krogli in daljini – napačen vnos podatkov iz tekmovalnega zapisnika.
Ocena: 4.5
5. Prijavnica
Prijavnica je dobro opravila delo.
Ocena: 5

6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec je dobro opravil delo. Obveščanje gledalcev s semaforji je potekalo ves čas
tekmovanja.
Ocena: 5
7. Ceremonial
V kvalifikacijah APS proglasitve niso predvidene.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil v redu. Tekmovalci so nosili klubske drese in štartne številke.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Ob prvem štartu teka 110 m ovire se ura ni sprožila.
Manjkajo reakcijski časi pri posameznikih (člani: 100m, 200m – v zadnji skupini od 8 atletov nima
nihče reakcijskega časa, 400m; članice: 100m - pri 6 tekmovalkah, 200m - pri 9 tekmovalkah,
400m).
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Posredovala je v treh primerih zaradi poškodb mišic in odrgnin.
11. Sodniška služba
Prvi dan tekmovanja je bilo malo sodnikov. Pri metu kopja za članice je predvideni semaforist
pomagal pri meritvah metov. Kasneje je prišla nova semaforistka.
Sodniška žirija za troskok za članice je prišla na tekmovališče pozno, vendar se je tekmovanje
pričelo točno po urniku.
Sodniki niso imeli enotnih oblačil. Slabo znanje zapisnikarjev.
Ocena: 4.33
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.03
Sklep št. 4
Račun opravljene storitve Timing Ljubljana se zmanjša za višino cene naprave za
zaznavanje napačnega štarta.
22. april 2010 – Miting v Žalcu (organizator AK Žalec)
Tekmovanje je potekalo v oblačnem in hladnem vremenu (cca 7-8 stopinj). Samo tekmovanje je
bilo pripravljeno površno, v nekaterih segmentih niso bila spoštovana Pravila za atletska
tekmovanja. Za merjenje časov v tekaških disciplinah se je uporabljala naprava Flash Timing, ki pa
nima certifikata IAAF.
Tajništvo tekmovanja ni izdelalo štartno listo, prav tako pa za sodnike niso bili pripravljeni
originalni tekmovalni zapisniki.
V suvanju krogle se je uporabljalo krogle, ki niso bile stehtane in označene.
Sklep št. 5
TK AZS ne prizna rezultatov, ker se je za merjenje časov uporabljala naprava, ki nima
certifikata IAAF.
Sklep št. 6
TK AZS ne prizna rezultatov v suvanju krogle, ker krogle niso bile stehtane.
Sklep št. 7
Na spletni strani AZS se objavi samo rezultate skokov in metov.

24. april 2010 – DP v dolgih tekih v Domžalah (organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 84 atletov in atletinj iz 22 klubov. Vremenski pogoji za tekmovanje so
bili dobri (oblačno, rahlo vetrovno, cca 19 stopinj).
Zaradi napačne prijave starostne kategorije tekmovalcev AK Pivka se je popravila štartna lista na
samem tekmovanju.
)

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja se je premalo skrbno lotilo tekmovanja.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča za DP in miting so bila pripravljena.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Tehnična služba v štartni listi ni bila imenovana, je pa za državno prvenstvo in miting vse dobro
pripravila.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Dobro opravilo svoje delo.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Prijavnica je dobro opravila svoje delo.
Ocena: 4.5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro in tekoče.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Izvedena je bila otvoritev tekmovanja z nagovorom. Proglasitve so bile sprotne, takoj po končani
disciplini.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil dober, saj so se na tekmovališčih nahajali le tekmovalci in uradno osebje.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Posredovalo je ob slabosti atletinje (težko dihanje), ki je bila
odpeljana v zdravstveni dom.
11. Sodniška služba
Prisotni sodniki niso bili v enotnih sodniških oblačilih.
Sodnikov je bilo premalo: na cilju so manjkali vsaj trije sodniki, dva na kontroli steze in en sodnik
pri semaforju za tekmovalce, ki so bili prehiteni za en ali več krogov. Delo so dobro opravili, razen
pri teku na 3000 m pa pionirje U14, ki so tekli en krog premalo.
Sklep št. 8
Rezultati teka na 3000m za pionirje U14 se ne priznajo. Velja samo vrstni red.
Ocena: 2.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.32

Sklep št. 9
Na DP v dolgih tekih niso nastopili:
KLC:
Golež Jasna (5000m-mme)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

8. maj 2010 – Miting v Šentjurju (organizator AK Šentjur)
V kvalifikacijah teka na 100 m in v finalu je v originalni dokumentaciji zabeležen podatek o vetru s
predznakom +, v biltenu z rezultati pa je predznak -. Med tekmovanjem so ugotovili, da je bil
vetromer v omenjeni disciplini postavljen napačno. V rezultatni listi je podatek o vetru pravilen.
Operater pri elektronskem merjenju časov ni dovolil, da bi bil prisoten sodnik.
9. maj 2010 – Ekipno DP za mladince / mladinke v Velenju (organizator AK Velenje)
TK AZS ni prejela poročila delegata AZS zaradi odsotnosti, zato je analiza opravljena le na osnovi
poročil glavnih sodnikov in brez ocene posameznih služb v organizaciji tekmovanja.
Na tekmovanju je nastopilo preko 370 atletov in atletinj iz 29 klubov.
Vremenski pogoji za tekmovanje niso bili najboljši – bilo je oblačno in na trenutke tudi zelo
vetrovno.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališče za skok s palico ni bilo pripravljeno za tekmovanje ob pregledu. Pomanjkljivosti niso
odpravili tudi ob opozorilu – mehanizem za premikanje globine je zelo zarjavel in se je zelo težko
premikal. Korito je bilo polno vode. Disciplina se je pričela s 40 minutno zamudo.
V skoku v daljino in troskoku tekmovalci niso imeli na razpolago oznak za zalet, zato so uporabljali
kredo.
Pri disku, kladivu in kopju ni bilo semaforja.
Ocena:
3. Tehnična služba
Tehnična služba je slabo in pomanjkljivo opravila svoje delo.
Ocena:
4. Tajništvo tekmovanja
V biltenu z rezultati ni bilo poimenskih sestav štafet 4x100 m – Velenje, Koper (mladinci), MASS,
Kronos in Bled (mladinke); 4x400 m – Velenje (mladinci, mladinke). Sestavo štafet se je pridobilo
naknadno.
Ocena:
5. Prijavnica
Ocena:
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Ocena:
7. Ceremonial
Ocena:
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Ocena:
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil:
o v tekih čez ovire niso navedene razdalje in višine ovir.
10. Medicinska služba

11. Sodniška služba
V sodniških žirijah je bilo premalo sodnikov.
Sodniki so bili le delno v enotnih sodniških oblačilih. Vsi niso nosili sodniških znakov.
Sodniki na cilju niso imeli uradnih zapisnikov in so čase vpisovali kar v štartno listo. Šele po
drugem opozorili glavnega sodnika so čase vpisovali v desetinkah sekunde.
V skoku v daljino so rezultate izmerili geodeti s teodolitom, vendar vodja sodnikov ni nadzirala
merjenja. Geodet nima sodniškega izpita in je nekatere rezultate odčitaval z zaokroževanjem na
polni cm navzgor namesto navzdol. Po opozorili je odčitaval pravilno.
V troskoku je bil vetromer v 1. seriji postavljen na mestu za merjenje skokov v daljino.
V troskoku za mladinke so imele atletinje na voljo po šest poskusov, vendar so po treh serijah 2
tekmovalki izločili.
Ocena:
12. Kontrola dopinga
SKUPNA OCENA:
Sklep št. 10
V letu 2012 bodo imeli atleti in atletinje na ekipnih tekmovanjih v daljinskih skokih in
metih po 4 poskuse.
Sklep št. 11
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2010 se diskvalificira:
4x400m – mladinci: AD MASS Ljubljana
(Rebolj Borut – ml. mladinec / 1500m, 4x400m / Pravilo: ml. mladinec, ki nastopi v teku na 1500m
ali na daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi disciplini).
1500m – mladinke: Pavlič Brina, AD Kladivar Celje
Pavlič Brina – ni bila registrirana na dan tekmovanja
Sklep št. 12
Ekipni vrstni red – mladinci: 1. AD MASS Ljubljana – 14.473 točk.
Ekipni vrstni red – mladinke:
1. AD Kronos Ljubljana – 14.027 točk, 2. AD MASS Ljubljana – 12.791 točk, 3. AK
Krka Novo mesto – 11.369 točk, 4. AK Domžale – 11.177 točk, 5. AD Kladivar Celje –
11.071 točk. Dalje je enak vrstni red.
AD Kladivar Celje in AK Domžale zamenjata plaketi!

15. maj 2010 – DP v maratonu v Radencih (organizator ŠD Radenci)
V Radencih je bil 30 jubilejni maraton Treh src, v okviru katerega vsako leto menjaje poteka tudi
državno prvenstvo.
V času tekmovanja je bilo oblačno in vetrovno. Temperatura je bila 13 stopinj. Del trase
maratonske proge (cca 1 km) je bila makadamska.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo, saj je bila to že 30. izvedba. Spodrsljaj se je
pripetil pri vodenju in usmerjanju najhitrejših tekačev na maratonski progi, kar pa ni vplivalo na
končno razvrstitev.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Maratonska proga je v Radencih že standardna, uradno izmerjena in označena na vsak kilometer.
Okrepčevalne postaje na progi so bile v skladu s pravili.
Ocena: 3

3. Tehnična služba
Tehnična služba je delovala dobro.
Ocena: 3
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Delo v prijavnici je potekalo brez večjih zapletov.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro tako pred, med in po tekmovanju.
Po zavrnitvi pritožbe sta prvo in drugouvrščeni tekmovalec za DP najprej bojkotirala proglasitev.
Na prošnjo organizatorja in vodstva tekmovanja sta vseeno prišla na oder, vendar nista želela stopiti
na zmagovalni oder ter povsem ignorirala delegata AZS. Nista sprejela rokovanja in čestitke, nista
dopustila, da se jima medalja obesi okoli vratu. Delegat AZS bo sprožil disciplinski postopek proti
atletoma.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Otvoritev tekmovanja se je opravila že dan pred začetkom tekmovanja. Ob 30 izvedbi so bila
podeljena priznanja najzaslužnejšim.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Varovanje in zaščita proge je zaradi pogojev in danih možnosti okoli štartno ciljnega prostora in čez
naselje Radenci nekoliko pomanjkljiva, saj je težko obvladati množico tekačev na 10km,
polmaraton in maraton, ki se istočasno pojavijo na delu proge, kjer je tudi največ gledalcev in tudi
sama proga najožja. Hkrati so tu še spremljevalna vozila organizatorja. Proga je bila označena s
trakovi in varnostnimi ograjami.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Imelo je 13 malih intervencij (predvsem krči).
11. Sodniška služba
Sodniška služba je svoje delo opravila zadovoljivo. Po spletu okoliščin so kenijski tekači obračali v
drugi krog že v rondoju in ne na obračališču pred ciljno črto.
Pritožba dveh slovenskih atletov je bila zavrnjena, kenijski tekači so bi uvrščeni brez časa.
Ocena: 3.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.52

15. in 16. maj 2010 – Ekipno DP za člane in članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 340 atletov in atletinj iz 29 klubov. Vremenski pogoji oba dneva
niso bili najbolj ugodni, saj je deževalo oziroma rahlo rosilo, temperatura med 10 in 14 stopinjami.
Prvi dan tekmovanja je bila rahla zamuda zaradi dežja. Skok s palico za moške se je izvedel v
dvorani.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je zelo dobro opravilo svoje delo.

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Vsa tekmovališča in naprave so bile pripravljene pravočasno, vendar semaforjev na posameznih
tekmovališčih prvi dan tekmovanja ni bilo.
Stojala za skok v višino ni možno spustiti pod 130 cm.
V sektorju meta kladiva so luknje, ki niso zakrite, zato je prišlo do poškodbe sodnika.
Ovire so obnovljene, vzmeti in zatiči za uravnavanje višine pa so ostali od preje, zato se letvice
spuščajo že ob rahlem dotiku.
Ocena: 4
3. Tehnična služba
Tehnična služba je pomanjkljivo poskrbela za pripravo tekmovališč.
Ocena: 3.5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Prijavnica je delovala ves čas tekmovanja v dvorani pod tribuno. Tekmovalke v skoku s palico so
prišle na tekmovališče 20 minut prezgodaj, ko je še trajalo tekmovanje v metu kladiva.
Ocena: 4.5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro.
Ocena: 4
7. Ceremonial
Proglasitve so bile na koncu tekmovanja.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena ter disciplina na tekmovališčih je bila v redu.
Ocena: 3
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Nekaj težav je bilo z napravo za zaznavanje napačnega štarta – senzorji za napačen štart so
odpovedovali zaradi vlage.
Reakcijskih časov nimajo posamezniki v disciplinah (člani: 100m, 400m; članice: 100m, 200m,
400m, 100m ovire, 400m ovire
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in je posredovala ob padcu atleta po prihodu v cilj.
11. Sodniška služba
Sodnikov je bilo premalo v vseh žirijah. Sodnikov na stezi ni bilo. Sodniki niso imeli enotnih
oblačil. Niso nosili sodniških znakov.
Ocena: 3.8
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.88
Sklep št. 13
Na ekipnem članskem tekmovanju se v letu 2011 opravi le po 4 poskuse v daljinskih
skokih in metih.
22. maj 2010 – Miting v Kranju (organizator AK Triglav Kranj)
Sklep št. 14
Organizator tekmovanja mora popraviti rezultatno listo v skladu z originalno
dokumentacijo (napačen vrstni red v teku na 300m in 600m, skoku v daljino).

23. maj 2010 – Miting MAL v Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
Tekmovanje je bilo vzorno izvedeno. Vreme je bilo pretežno oblačno in vetrovno. Na tekmovanju
je nastopilo preko 110 atletov in atletinj. Zelo številčna je bila ekipa atletov s Hrvaške.
Odpadli sta razpisani disciplini MAL - 3000 m za moške in krogla za ženske (prijavljen samo en
atlet).
Prisotnost gledalcev na tekmovanju je bila zadovoljiva.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je svojo nalogo opravljalo dobro in vodenje tekmovanja je potekalo skladno z
urnikom.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila dobro pripravljena.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Na delo tehnične službe ni pripomb.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je delovalo dobro.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Dostop na tekmovališča je bil urejen samo preko prijavnice.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov je bila ažurna. Obveščanje gledalcev je bilo z napovedovalcem in s semaforisti
pri tehničnih disciplinah.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne.
Ocena: 4.5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzora terena je bil zelo dober.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Zaradi zatajitve sistema in nesporazuma v komunikaciji med Timingom in štarterjem je bilo
potrebno ponoviti B finale teka na 100 m za članice. Štarter je informacijo, da se sistem ni sprožil
dobil tako pozno, da so atletinje pretekle že več kot 50 m.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna, vendar ni imela intervencij.
11. Sodniška služba
Zasedba sodniških žirij je bila zadovoljiva in sodniki so svoje naloge opravljali dobro.
Ocena: 4.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 7.09

29. in 30. maj 2010 – DP v mnogoboju za vse kategorije
(organizator AK Cestno podjetje Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo 32 atletov in atletinj iz 13 klubov. Kategorija članic se ni izvedla, ker ni
bilo nobene prijavljene tekmovalke.
Prvi dan tekmovanja je bilo sončno do delno oblačno, toplo in rahlo vetrovno. Drugi dan je bilo
delno oblačno, v času izvajanja predzadnje discipline (met kopja) je bila nevihta s posameznimi zrni
toče. Po 20 minutah prekinitve se je nadaljevalo s tekmovanjem.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro in kvalitetno opravilo svoje delo. Urnik tekmovanja se je prilagajal
sproti in glede na situacijo. Vse spremembe so bile pravočasno javljene.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena pravočasno. Popraviti je bilo potrebno sektor pri metu kopja, ker
je bil preširok.
Ocena: 4.5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je korektno opravila svoje delo. Pri postavljanju ovir so jim bili v pomoč sodniki.
Ocena: 4.5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja ni izdelalo štartno listo. Delegat AZS jo je prejel šele naslednji dan. Za
posamezne discipline je Timing Ljubljana sproti posredoval štartne liste za sodnike, štarterja.
V razpredelnici ni atletov, ki so med tekmovanjem odstopili.
Ocena: 2.5
5. Prijavnica
Prijavnica je delovala do začetka tekmovanja.
Ocena: 4.5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje gledalcev je potekalo preko semaforistov na posameznih disciplinah in preko
napovedovalca.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile opravljene na koncu tekmovanja.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Kljub temu, da ni bilo nadzornika terena, je bil na tekmovališčih zagotovljen red in disciplina.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil:
o v mlajših kategorijah ni navedena teža orodja ter razdalja in višina ovir,
o v razpredelnici mnogoboja manjka atlet, ki je odstopil,
o naprave za zaznavanje napačnega štarta ni bilo.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in razen ene odrgnine ni imela dela.
11. Sodniška služba
Kombinacijo izkušenejših sodnikov z začetniki je uspešno koordiniral in usmerjal vodja sodnikov.
Novi sodniki nimajo enotnih sodniških oblačil in niso nosili sodniškega znaka.
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.03

Sklep št. 15
Na DP v mnogoboju za vse kategorije ni nastopila:
KRO:
Ferlin Nika (mme)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 mora društvo plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

30. maj 2010 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 in U12 v
Postojni (organizator AK Postojna)
Na tekmovanju je nastopilo preko 170 atletov in atletinj iz 19 klubov in učenci 5 osnovnih šol.
Vremenski pogoji so bili spremenljivi – jasno, oblačno, deževno, temperatura med 15 in 20 stopinj.
Urnik tekmovanja ni bil spoštovan zaradi dežja in počasnega poteka tekmovanja v vorteksu.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja se je premalo skrbno lotilo tekmovanja.
Vodstvo tekmovanja je slabo pripravilo pogoje za preoblačenje, umivanje in toaleto.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Jama za daljino na zunanji strani ni bila prekopana, na zaletišču je bilo polno mivke.
Na tekmovališču skoka v daljino in meta vorteksa ni bilo semaforjev.
Ocena: 4
3. Tehnična služba
Tehnična služba ni pripravila semaforjev in semaforistov.
Tekmovalci niso imeli na razpolago oznak za označevanje zaleta.
Ocena: 4
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je pripravilo nepopolno rezultatno listo.
Ocena: 3
5. Prijavnica
Prijavnica je delovala.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje gledalcev je potekalo preko napovedovalca.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile opravljene zaradi dežja izven štadiona pod nadstreškom klubskih prostorov.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Ni pripomb.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna.
11. Sodniška služba
Tekmovalni zapisniki niso v celoti podpisani in tudi vrstni red ni vpisan na pravo mesto.
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.95

Sklep št. 16
Na tekmovanju je delegat AZS uvrstil v štartno listo atlete kljub temu, da po določilih
Razpisov tekmovanj 2010 ni imel te pristojnosti in tudi razpisi ne omogočajo naknadnih
prijav na dan tekmovanja.
TK AZS diskvalificira naslednje atlete: Lipovec Nejc (MASS), Šetina Urška (B20), Pelko
Andreja (Krka) in Pivk Eva (TRK).

AD 4. – rekordi na prostem za leto 2010
ČLANICE
Kopje

65.96
67.16

RATEJ Martina-81
RATEJ Martina-81

AKŠ
AKŠ

21.03.2010
14.05.2010

Arles
Doha

VIVOD Eva-94

PMB

29.- 30.05.2010

STAREJŠE MLADINKE
Sedmeroboj

5.228

Ptuj

15.18 (-0.7)-1.66-10.70-26.42 (-1.1) / 5.47 (+3.2)-47.65-2:24.59

(novo kopje)

MLAJŠI MLADINCI
600 m
800 m
1000 m
110 m ov.
(91.4/9.14)

400 m ov.(84.0)
Disk-1.75
Kopje-700

1:18.98
1:50.51
2:26.27
14.03
13.87
53.06
52.93
52.32
49.35
71.98
76.25

+1.3
+0.8

RUDOLF Žan-93
RUDOLF Žan-93
ZVER Aleš-93
LINDIČ Mitja-93
LINDIČ Mitja-93
LINDIČ Mitja-93
LINDIČ Mitja-93
LINDIČ Mitja-93
ŽULIČ Jaka-93
MUHAR Jaka-93
MUHAR Jaka-93

MASS
MASS
PAN
KRO
KRO
KRO
KRO
KRO
KRKA
SAT
SAT

08.05.2010
06.06.2010
21.05.2010
29.05.2010
05.06.2010
24.04.2010
21.05.2010
23.05.2010
28.03.2010
06.03.2010
24.04.2010

Šentjur
Ljubljana
Moskva
Istanbul
Ljubljana
Domžale
Moskva
Moskva
Brežice
Domžale
Novo mesto

REBERNIK Dorotea-94

ŠTA

23.05.2010

Moskva

PETRAČ Jan-95

MASS

17.04.2010

Ljubljana

BENKO Anja-95
BENKO Anja-95
ZOF Katja-95
ZOF Katja-95
ZOF Katja-95

PAN
PAN
ŠPELA
ŠPELA
ŠPELA

09.05.2010
05.06.2010
24.04.2010
24.04.2010
24.04.2010

Velenje
Ljubljana
Novo mesto
Novo mesto
Novo mesto

ASB
ASB
ASB
ASB
B20
B20

30.05.2010
03.06.2010
23.05.2010
23.05.2010
30.05.2010
03.06.2010

Postojna
Ljubljana
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Postojna
Ljubljana

KP
PT
PT
PT
PT

30.05.2010
30.05.2010
30.05.2010
03.06.2010
03.06.2010

Postojna
Postojna
Postojna
Ljubljana
Ljubljana

MLAJŠE MLADINKE
1000 m

2:49.16

PIONIRJI – U16
1500 m

4:06.13

PIONIRKE - U16
400 m
Kopje-500

56.10
55.97
48.11
49.10
50.39

PIONIRKE - U14 (1997 – 1998)
Daljina (cona)
Višina
Vortex

5.64
5.76
1.53
1.56
55.15
55.26

-0.1
+1.3

BOŽIČ Tina-97
BOŽIČ Tina-97
BOŽIČ Tina-97
BOŽIČ Tina-97
BARBIČ Kim-97
BARBIČ Kim-97

PIONIRKE - U12 (1999 in mlajši)
60 m
Daljina (cona)

8.55
4.86
4.94
5.10
5.17

-0.6
-0.7
-0.1
-0.3
+1.2

MARKEŽIČ Helena-99
BEDRAČ Maja-99
BEDRAČ Maja-99
BEDRAČ Maja-99
BEDRAČ Maja-99

Sklep št. 17
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem za leto 2010.

Atletinja Tina Šutej je na V ZDA dosegla več rekordov v članski kategoriji v skoku s palico.
4.30
4.31

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88

MASS
MASS

10.04.2010
30.04.2010

Fayetteville
Fayetteville

Sklep št. 18
TK AZS ne potrdi navedena rezultata kot nova rekorda na prostem zaradi neopravljene
kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping.
Tekmovalna komisija AZS bo v spodaj navedenih kategorijah in disciplinah na 31. decembra 2010
priznala najboljši rezultat kot nov rekord:
PIONIRJI in PIONIRKE - U14
o Četveroboj (60m-daljina / cona-vorteks-600m)
PIONIRJI in PIONIRKE - U12
o Vortex
o Četveroboj (60m-vorteks-daljina / cona- 300m)
Tekmovalna komisija AZS bo v spodaj navedeni kategoriji in disciplini vodila rekord od tistega
trenutka dalje, ko bo ocenila, da je rezultat ustrezne kvalitete:
MLAJŠE ČLANICE
o 4x100 m
o 4x400 m

AD 5.
Tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije bo nadaljevala načrtovano in utečeno delo na osnovi
spodaj navedenih aktivnostih:
1. Spremljanje in analiza tekmovalnega sistema
•
•
•
•
•

delegiranje delegatov AZS in analiza njihovega dela
koordinacija tekmovanj
organizacija cestnih tekov in krosov
mednarodna atletska liga
šolska atletika

2. Strategija izgradnje atletskih objektov in certifikacija atletskih stadionov
•

pregled odprav pomanjkljivosti na stadionih v Sloveniji

3. Izobraževanja (vodje tekmovanj in vodje tajništva, delegatov AZS)
•
•
•

definirati poenoten nivo organizacije vseh tekmovanj v Sloveniji
izboljšati sodelovanje z organizatorji tekmovanj
definirati poenoten način ocenjevanja vseh vidikov organizacije tekmovanj

4. Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe
•

analizirati in izboljšati pogoje za delo merilne ekipe

5. Priprava izhodišč za Razpise tekmovanj 2011
•
•

definirati strategijo in obliko delovanja med TK AZS in strokovnim svetom
vsebino srečanj s tekmovalnimi komisijami bivše Jugoslavije konkretizirati s skupnimi
akcijami

6. Informacijski sistem AZS
•
•

•

registracija atletov
spletna prijava
izdelava štartne in rezultatne liste

Pri svojem delu bo TK AZS upoštevala novosti, ki so se zgodile s spremembo Pravil za atletska
tekmovanja.
Za leto 2011 se predvideva nabava enotnih oblačil delegatov AZS. Delegati AZS so uradni
predstavniki AZS, zato je potrebno, da imajo enotna oblačila in da so prepoznavni na prvenstvenih
tekmovanjih. V letošnjem letu se opravi izbor oblačil.
Predlog načrta stroškov TK AZS za leto 2010
Štev. Opis stroška
1
2
3
4
5
6

Razpisi tekmovanj (priprava, prelom, tisk)
Letni posvet delegatov AZS
Srečanje s TK Hrvaške in Srbije
Izobraževanja
Certifikacija stadionov
Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa)
Zavarovanje delegatov AZS
7
Priznanja za tekmovanja
8
Delovanje TK AZS
SKUPAJ

Načrt za
2010
2.200
780
300
650
900
5.200
1.000
9.650
2.450
23.130

AD 6.
Člani TK AZS so bili seznanjeni s programskim paketom Time Tronics, ki se uporablja za merjenje
časov in obdelavo podatkov. Preveriti je potrebno, ali je možno omenjeno programsko opremo
vključiti v enotni informacijski sistem AZS. Timing Ljubljana predlagamo, da tudi prouči
programsko opremo Time Tronics za merjenje časov in obdelavo podatkov.

AD 7.
Na jesenskem posvetu in pripravi izhodišč tekmovalnega sistema za leto 2011 bo potrebno doreči,
kaj v primeru prijave samo enega tekmovalca v neki disciplini in posledično odločitev, ali lahko
nastopi sam v disciplini in ali je s tem dobil naslov državnega prvaka.

AD 8.
Sklep št. 19
Fakulteta za šport lahko opravlja meritve na atletskih tekmovanjih na osnovi pisnega obvestila s
strani koordinatorja AZS za področje testiranj. V skladu z navodili TK AZS se mora priprava za
izvajanje meritev zaključiti do 45 minut pred pričetkom tekmovanja oziroma do odhoda
tekmovalcev na tekmovališča. Opremo je potrebno postaviti na takem mestu, da ne bo ovirano
delo sodnikov in nastopi tekmovalcev.
Sklep št. 20
Vsa atletska društva in področne centre se obvesti in priloži sliko, kakšen vorteks se sme
uporabljati na prvenstvenih tekmovanjih.
Sklep št. 21
Tajništvo tekmovanja postaja eno slabše organiziranih služb na tekmovanju, zato se pojavlja v
rezultatni listi veliko napak oziroma pomanjkljivosti. Služba tajništva mora biti organizirana v
skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Izdelava štartne in rezultatne liste pa mora biti v skladu
z Razpisi tekmovanj. Obdelava podatkov, ki jih opravlja Timing Ljubljana je samo del službe
tajništva (Timing Ljubljana ni tajništvo tekmovanja).

Tajništvo tekmovanja in Timing Ljubljana morata v roku 48 ur po pisnem obvestilu TK AZS
popraviti rezultatno listo.
Sklep št. 22
TK AZS bo na osnovi zbranih sredstev na koledarski borzi namenila spodaj navedenemu društvu
sredstva v višini:
o AK Cestno podjetje Ptuj - DP mnogoboj zunaj / 500 €

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

