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
11. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 6. novembra
2014 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Andrej Udovč
Odsoten: Borut Podgornik (opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Koledarska borza 2015
5. Razpisi tekmovanj za leto 2015
6. Oprema za delegate AZS
7. Razno

AD 1.
Na zapisnik 10. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 10. seje TK AZS.

AD 2.
13.- 14. september 2014 – Ekipno prvenstvo Slovenije za člane / članice v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
Na tekmovanju je nastopilo preko 270 tekmovalcev iz 20 društev. Pogoji za tekmovanje so bili
dobri, oblačno, cca 20 stopinj. Načrtovanje tekmovanja je bilo pravočasno, vodenje tekmovanja
zelo dobro.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.8
3.8
4.6
4.2
4.9

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o Pri skoku s palico se lahko letvica postavi šele na višini 200 cm
o Med 3 in 8 metri od kroga meta diska in kladiva ni zarisan segment na tartanu
o Pri metu kopja je bil segment metališča označen le do 52 m
Sklep št. 2
Navedene pomanjkljivosti je potrebno odpraviti do naslednjih tekmovanj.

4.7
4.2
3.85
6.02

Sklep št. 3
Na Ekipnem DP za člane in članice niso nastopili:
ASB:
Šturm Matej (5000m)
DOM:
Kosmatin Katja (3000m)
KLC:
Zalokar Lucijan (800m)
KRKA: Škulj Aljaž (višina)
KRO:
Jan Martina (daljina)
MASS: Manfreda Anton (100m, 200m)
PMB:
Jureš Tina (200m)
VEL:
Robida Blaž (100m), Trupej Anja (troskok), Hribaršek Peter (400m ovire),
Djordjevič Nina (daljina), Avdičevič Amela (200m), Modrijan Viktorija (3000m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

TK AZS je prejela dopis Alberta Šobe (MASS Ljubljana), ki ga je odstopila v reševanje
strokovnemu odboru ASS. V dopisu je navedel pomisleke glede sodniških odločitev na Ekipnem
prvenstvu Slovenije za člane in članice.
Sklep št. 4
TK AZS podpira sklepe, ki jih je sprejel SO ASS.

27. september 2014 – Pionirski 5-boj CRO-CZE-HUN-SVK-SLO v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Društvo je skrbno pripravilo in izvedlo lepo tekmovanje, ki je bilo hkrati tudi dobro vodeno. V
tehnični službi je bilo premalo osebja za tovrstno izvedbo tekmovanja.
Sodniško delo so opravljali sodniki iz 6 zborov. Še najmanj jih je bilo iz domačega sodniškega
zbora, v katerem so težave z vodenjem zbora. Zaradi tega so bile žirije neusklajene, s premalo
izkušnjami. Prihajalo je do težav pri določanju vrstnega reda v tekih, pisanju zapisnikov.
Za časovno lažjo izvedbo tekmovanja je primernejši organizator, ki ima dve metališči za dolge mete
ali pa je potrebno v pogodbi opredeliti, da se izvajajo 4 poskusi.

4. in 5. oktober 2014 – APS v mnogobojih v Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 125 atletov in atletinj iz 19 klubov, ene OŠ in atleta iz Hrvaške.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, vodenje pa nekoliko slabše. Zaradi manjšega števila
tehničnega osebja bi lahko težave reševali ob večji angažiranosti posameznikov.
Na tekmovanju je bila narejena nedopustna napaka s strani organizatorja in uradnih oseb, ker so
atleti ostali zaprti na štadionu in se jim ni zagotovil ustrezen prostor za počitek.
Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
)

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3
3
4
4
3.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o Na polkrogu po cilju ni bilo notranjega robnika niti stožcev
o Na enem skakališču je bila višina blazin nižja kot na drugem

4.2
3.5
3
4.93

Sklep št. 5
Na APS v mnogobojih niso nastopili:
ADAS:
Hace Jaka (piU12)
AKR:
Vauhnik Lana (peU16), Krnc Lara (peU16)
GO:
Slokar Maša (mme), Stanič Matej (piU16), Loverčič Tinkara (peU16)
KLC:
Zakošek Iza (peU12)
MASS: Hamzič Armin (piU16), Sekač Pino (piU14)
PSČ:
Gerbec Pia (peU14)
VEL:
Vrčkovnik Lan (piU12), Skaza Tijan (piU12), Lazič Tijana (peU12)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen
v višini 5 € za vsak nenastop.

11. oktober 2014 – Kros občinskih reprezentanc v Velenju (organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 17 občinskih reprezentanc. Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo
svoje. Pogoji za tekmovanje so bili zelo dobri.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.8
4.7
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.7
4.5
6.93

19. oktober 2014 – DP v cestnem teku na 10 km v Slovenj Gradcu
(organizator AK Slovenj Gradec)
Tekmovanje je bilo korektno izvedeno ob zelo lepem vremenu in številni udeležbi.
V uradnih dokumentih tekmovanja ni nikjer navedeno, da je bilo to DP v cestnem teku na 10 km.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
3
3
5
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4
5.50

26. oktober 2014 – DP v polmaratonu v Ljubljani (organizator OO MO Ljubljana)
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno na zelo visokem organizacijskem nivoju.
Pohvalo zasluži organizator zaradi odločitve, da se maraton izvede v enem krosgu. Ljubljanski
maraton je največja množična športno rekreativna prireditev v Sloveniji s programom za vse
starostne kategorije.
Vreme je bilo delno sončno, temperatura (cca 7 stopinji), hladno.
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
4.5
7.01

Sklep št. 6
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2014 se diskvalificira Gošek Karin (Sevnica),
ki je bila na tekmovanje prijavljena z napačno letnico rojstva (namesto z letnico rojstva
2000 je bila prijavljena z letnico 1994).

AD 3. - Rekordi na prostem za leto 2014
ČLANI
Kopje

80.46

KRANJC Matija-84

MASS

14.08.2014

Zürich

MIŠMAŠ Maruša-94

MASS

21.06.2014

Tallinn

MIŠMAŠ Maruša-94

MASS

21.06.2014

Tallinn

PETRAČ Jan-95

MASS

25.09.2014

Novo mesto

METELKO Egon-98

BRE

04. - 05.10.2014

ČLANICE
3000 m zap.

9:40.49

MLAJŠE ČLANICE
3000 m zap.

9:40.49

STAREJŠI MLADINCI
1 milja

4:10.6

MLAJŠI MLADINCI
Deseteroboj

5.184

Nova Gorica

12.10 (-0.6)-6.17 (+1.1)-12.44-1.66-56.07 / 16.39 (-1.8)-28.87-2.50-44.60-5:41.29

MLAJŠE MLADINKE
NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 3000 m
16:48.9
16:35.35

ČANADI Eva-00
ČANADI Eva-00

KP
KP

13.09.2014
27.09.2014

Pordenone
Maribor

GLOJNARIČ Leja-02

BRE

27.09.2014

Maribor

NAJBOLJŠI REZULTATI
Vortex
56.00
Četveroboj
2.178

IVANKOVIČ Mark Filip-03
IVANKOVIČ Mark Filip-03

MASS
MASS

05.10.2014
05.10.2014

Nova Gorica
Nova Gorica

(60m- LJ / cona- vorteks-300m)

8.87 (-1.3)-4.69 (+1.9)-56.00-45.56

PIONIRKE - U14
Višina

1.66

PIONIRJI - U12

Sklep št. 7
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2014.

AD 4.
TK AZS je pregledala kandidature za organizacijo tekmovanj 2015 in sprejela sledeče sklepe:
1.
Za organizacijo navedenih movanj v letu 2015 se ni prijavilo nobeno društvo: DP v dvorani za člane
/ članice; DP v dvorani za st. mladince / mladinke; DP v dvorani v mnogobojih; DP v mnogobojih;
APS v mnogobojih; Kros občinskih reprezentanc.
Vsa društva se ponovno pozove k prijavi. Rok za prijavo je torek, 11. november 2014 do 24.00
ure.
2.
Strokovni svet AZS in Tekmovalna komisija AZS in sta ob pripravi koledarja za leto 2015 sprejela
odločitev, da se DP za mlajše člane / članice in DP za starejše mladince / mladinke izvede na isti
termin in z istim organizatorjem – sočasna izvedba obeh DP v istem kraju.
3.
Za izvedbo Prvenstva Slovenije v cestnem teku na 10 km sta se prijavila KAŠ Slovenske Konjice in
AK Slovenj Gradec. Kandidirata vsak s svojim terminom. Odločitev, kdo bo organizator
tekmovanja, bo sprejeta na koledarski borzi. Organizator bo moral zagotoviti izmerjeno progo v
dolžini 10 km.

4.
Društva, ki še niso poravnala takso za prijavljena tekmovanja, naj to storijo do četrtka, 13.11.2014.
V kolikor tega ne bodo storili do navedenega roka, morajo dokazilo o plačilu takse predložiti pred
pričetkom koledarske borze.

AD 5.
TK AZS je pripravila predlog dopolnitve Razpisov tekmovanj 2015 za potrditev na UO AZS.
Hkrati je TK AZS sprejela sklep, da se Razpisi tekmovanj preimenujejo v Priročnik za atletsko
sezono 2015 za atletske delavce s komentarjem zaradi kandidature na FŠO.

AD 6.
1.
Na podlagi pridobljene ponudbe uradnega opremljevalca AZS / Jome, je bil opravljen izbor enotnih
oblačil za delegate AZS. Predlaga se nabava polo majice, jacket in bunde. Ocenjena vrednost po
katalogu je cca 1200 EUR. Strošek se pokrije iz programa TK AZS. Predlog se posreduje sekretarju
AZS.
2.
Na podlagi opravljene analize dela merilne ekipe Timing Ljubljana in sklepa TK AZS se opravi
sestanek s Timing Ljubljana. Tema sestanka je analiza sezone 2014 in priprava izhodišč za sezono
2015. Sestanek se opravi po koledarski borzi.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

