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, 30. septembra
2010 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Andrej Udovč
Odsoten: Matija Molnar (opravičeno)
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 9. in 10. seje
2.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3.
Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem
4.
Izhodišča tekmovalnega sistema AZS za leto 2011
5.
Razno

AD 1.
Na 9. seji TK AZS) je bil sprejet sklep št. 11, da se zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2010
diskvalificira:
1500m – mladinke: Pavlič Brina, AD Kladivar Celje
Pavlič Brina – ni bila registrirana na dan tekmovanja
Na osnovi dokazov, ki so bili naknadno posredovani, TK AZS razveljavlja sklep v delu, ki je
zapisan zgoraj. TK AZS zaradi tega prav tako razveljavlja sklep št. 12, kjer gre za ekipni vrstni red
mladink.

AD 2.
5. in 6. junij 2010 – DP za mlajše mladince / mladinke v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 350 atletov in atletinj iz 34 klubov.
Vreme na tekmovanju je bilo sončno, vroče in vetrovno. Prijetna tekma z dobro organizacijo in
dobrimi dosežki.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro koordiniralo delo vseh služb. Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Vsa tekmovališča so bila dobro pripravljena, z vso potrebno opremo, napravami in orodji.
Ocena: 4
3. Tehnična služba
Tehnična služba je dobro opravila delo, z izjemo, da za atlete v tehničnih disciplinah ni bila na
razpolago ustrezna zaščita pred soncem (šotor).
V prihodnje je potrebno bolje urediti prostor za pripravo in izvedbo proglasitev (miza, stoli, šotor,
klopi za tekmovalce).
Ni bil zarisan predajni prostor za štafeto 4x300m.
Ocena: 4

4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je vzorno pripravilo štartno listo ter poskrbelo za sprotno objavljanje
rezultatov na oglasni deski.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Prijavnica je organizacijsko in strokovno opravila naloge s posluhom za to starostno kategorijo.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo tekoče. Semaforisti so dobro opravili svoje delo.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Ni bilo nobenih posebnih problemov pri zagotavljanju reda in discipline na tekmovališčih. Ob
urejeni prijavnici in vstopanju ni potrebe po dodatnih ukrepih, saj tekmovalci disciplinirano
zapustijo tekmovališča po končani disciplini. Nekoliko preveč ljudi je bilo ob cilju pri štafetah in
zaključku tekme – tudi tistih, ki ne tekmujejo oziroma čakajo na proglasitev.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in ni bilo resnejših poškodb.
11. Sodniška služba
Sodniki so naloge opravili zelo dobro, zavzeto in strokovno. Prvi dan je tekmovanja bi prav prišel
še kakšen sodnik, vendar to ni vplivalo na potek in kvaliteto izvajanja nalog. Vsi sodniki niso
imeli enotnih oblačil. Na progi in ob štafetnih predajah je bilo dovolj sodnikov.
Opazen je nekoliko neenoten način izpolnjevanja zapisnikov pri razvrščanju po treh serijah (petih
serijah) v tehničnih disciplinah (manjkajo natančna navodila in izkušnje).
GS za teke podala prijavo Disciplinski komisiji AZS zoper trenerko Sašo Maraž.
Ocena: 4.75
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.52
Sklep št. 1
Na DP za ml. mladince in mladinke niso nastopili:
BOV:
Mavrič Neja (800m)
DOM:
Medle Nika (višina)
GO:
Ušaj Deni (kladivo), Miklavčič Rok (disk)
KAK:
Kropivnik Špela (200m)
KRO:
Stergar Svarun (100m, 200m), Simčič Žiga (200m), Šketa Vesna (daljina),
Kavčič Mija (kopje), Kurinčič Katarina (800m), Maklin Neža (3000m)
MED:
Bobnar Andreja (200m)
NAK:
Zavrtanik Juna (višina)
OL:
Vrtačič Nina (800m)
PAN:
Bakan Gregor Štefan (100m), Horvat Ines (daljina), Fujs Špela (3000m)
TRK:
Zupanc Jakob(100m, daljina), Šilar Aleš (100m), Lakič Sara (krogla, disk),
Lipovšek Anja (200m)
VEL:
Drev Tilen (100m, 200m), Cirar Kaja (100m), Enci Tadej (200m), Cirar Luka (800m)
ŽEL:
Šmid Ajda (800m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

Na DP za ml. mladince / mladinke niso nastopile štafete:
KRO:
4x100m (mmi-3)
TRK:
4x300m (mmi-3), 4x300m (mme-2)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2009 morajo društva plačati kazen
v višini 21 € za vsak nenastop.

6. junij 2010 – Miting MAL v Postojni (organizator AK Postojna)
Vreme je bilo sončno, toplo, veter je pihal iz različnih smeri, vendar njegova jakost ni bila velika in
moteča. Na tekmovanju je nastopilo preko 145 atletov in atletinj. Splošno ogrevanje je potekalo na
košarkarskem igrišču s plastično prevleko, specialni del ogrevanja pa na posameznih tekmovališčih.
Odpadli sta razpisani disciplini MAL - 3000 m zapreke za moške in krogla za ženske.
Organizator je izvedel tudi miting za mlajše kategorije, na katerem so v glavnem nastopili le atleti
domačega kluba.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja se je z velikim zanosom lotilo tekmovanja, vendar bo potrebno izpeljati še kar
nekaj tekmovanj za pridobitev določene rutine in avtomatizma. Organizatorji in sodniki, nevajeni
takšnih tekmovanj, so z veliko mero energije pripravili dobre pogoje za tekmovalce. Žal se je
dostikrat pokazala njihova neuigranost, neizkušenost in maloštevilčnost.
Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
V krivinah so bili postavljeni neprimerni stožci.
Za skok v daljino in troskok so uporabljali skakališče izven tekaške steze. Doskočišče je neustrezno,
ker se robnik na zadnjem desnem delu jame pogreza za cca 10 cm in je z mivko nemogoče napraviti
vodoravno površino za doskok. Mivka je bila zelo zbita, tako da je bilo potrebno že med
poskusnimi skoki mivko ponovno zrahljati.
Na doskočišču skoka v višino manjka zgornji sloj blazin – organizator je to nadomestil s peno.
Merilo za višino zmore izmeriti le višino do 231 cm..
Dolžina tartanskega dela zaletišča zadostuje za višine do 215 cm, zato morajo boljši tekmovalci
pričeti z zaletom na travi.
Zaustavitveni prag pri suvanju krogle ne nudi toge opore.
Ocena: 3.5
3. Tehnična služba
Tehnična služba se je potrudila pri pripravi stadiona, vendar ji prav tako še manjka rutine.
Sektorja metališča pri krogli in kopju sta bila napačno postavljena in sta se je pred tekmovanjem
ustrezno popravila.
Ocena: 3.5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je bilo preveč odvisno od vodje tekmovanja. V štartni listi ni liste
udeležencev. Objavljanje rezultatov na oglasni deski je bilo korektno.
Ocena: 3
5. Prijavnica
Prijavnica je dobro opravila delo, vendar je skozi prijavnico prihajalo na stadion preveč osebja, ki
na stadionu niso imeli kaj početi.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Zaradi tehničnih težav je na začetku tekmovanja ostal napovedovalec brez glasu.
Semaforisti so svoje delo opravili slabše, tudi zato, ker semaforji niso vsebovali dovolj številk ali pa
dovolj delujočih številk.
Ocena: 4.5

7. Ceremonial
Proglasitve so se odvijale tekoče med samim tekmovanjem.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzora terena ni bilo.
Ocena: 2
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Timing Ljubljana mora glede programa za obdelavo podatkov storiti še:
o reakcijskega časa nimajo vsi tekmovalci v teku na 100m
o ni zabeležen čas v tisočinkah sekunde v primeru enakega časa (100m)
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno in ni imelo dela.
11. Sodniška služba
Žirije so delale dokaj dobro.
Glavnim sodnikom niso bili izplačani potni stroški.
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju je bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.24

12. in 13. junij 2010 – APS za člane in članice v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor)
Vreme je bilo sončno, vroče in oba dneva tudi vetrovno.
Do izdelave štartne liste je nastop na finalu APS za člane / članice odpovedalo precej atletov /
atletinj, ki so si v skladu z Razpisi tekmovanj 2010 pridobili pravico nastopa. Zaradi tega so bile v
štartno listo uvrščene tudi vse rezerve. V finalu APS so nastopili atleti iz 26 klubov in atletinje iz 24
klubov.
)

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodenje tekmovanja je opravljala oseba brez večjih izkušenj z vodenjem tekmovanja. Tekma ni bila
vodena.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena.
Ocena: 4.5
3. Tehnična služba
Tehnična služba ni umaknila skakališče v višino, ki se za tekmovanje ni uporabljalo.
Ostale ugotovljene pomanjkljivosti so pravočasno odpravili.
Prvi dan tekmovanja ni bilo stožcev pri vodni zapreki.
Ocena: 4
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja ni opravljalo predvidenih nalog in je to delo praktično prevzel Timing
Ljubljana. Ni izdelana lista udeležencev.
V štartni in rezultatni listi niso navedene registracijske številke tekmovalcev.
V rezultatni listi je nekaj tekstovnih napak (imena atletov, sestava štafet, točkovanje)
Ocena: 3
5. Prijavnica
Prijavnica je dobro opravila svoje delo.
Ocena: 5

6. Objava rezultatov in napovedovanje
V osnovi je bil sistem obveščanja dobro zastavljen, vendar pa je po izpadu semaforjev manjkala
koordinacija med tremi napovedovalci in sporočanje rezultatov v tekih ni imelo popolne prioritete.
Ocena: 4
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne, takoj po končani disciplini.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena ni bil organiziran. Red na tekmovališčih je bil zadovoljiv.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Prvi dan ni delovala naprava za zaznavanje napačnega štarta in ciljni semafor. Situaciji bi se dalo
izogniti, če bi izvajalec merjenja imel s seboj rezervne povezovalne kable.
Zaradi navedenega je prišlo do zamude tekmovanja za 15 minut.
Drugi dan je sistem deloval brezhibno.
Sklep št. 2
Plačilo računa Timing Ljubljane za elektronsko merjenje časov in naprave za
zaznavanje napačnega štarta se zmanjša za vrednost prvega dneva, ker sistem ni deloval
v skladu s pogodbo.
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno.
11. Sodniška služba
Prisotni sodniki niso bili v enotnih sodniških oblačilih.
Sodnikov je bilo premalo. Niso bili določeni sodniki na stezi, prav tako ni bilo sodnika pri
fotofinišu. Štarter ni imel pomočnikov.
Glavni sodnik za skoke je žiriji pri troskoku za članice dal napačna navodila za izvedbo discipline.
Upošteval je namreč navodilo za izvedbo kvalifikacij za APS in naročil, da imajo vse tekmovalke
po šest poskusov. Zaradi tega se je v drugi del tekmovanja uvrstila tudi tekmovalka, ki je v prvih
treh poskusih imela same neveljavne skoke in bi ob normalnem poteku tekmovanja izgubila pravico
da nadaljnjega nastopanja. Napaka je bila popravljena šele po objavi rezultatov na oglasni deski.
Ocena: 4.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.07
Zaradi napačnega točkovanja v primeru enakega rezultata in netočkovanja rezultatov atletinje Hus
Špele iz AD Kladivar Celje, je vrstni red točkovanja društev sledeči:
Moški:
1. AD MASS Ljubljana – 355.5 točk, … 4. AK Krka Novo mesto – 139.5 točk, … 13. AK
Poljane Maribor – 24 točk, 14. AK Olimpija Ljubljana – 24 točk.
Ženske:
1. AD Kronos Ljubljana – 270 točk, 2. AD MASS Ljubljana – 268 točk, 3. AD Kladivar Celje
– 217 točk, 4. AK Krka Novo mesto – 76 točk, … 6. AD Štajerska Maribor – 61.5 točk, … 9.
AK Domžale – 40.5 točk, … 12. AK Koper – 36 točk, 13. AK Panvita Murska Sobota – 28
točk, … 15. AK Satler Kranj – 28 točk, … 17. AK Olimpija Ljubljana – 24 točk, 18. AK
Špela Grosuplje – 20 točk, … 23. AD Bled – 10 točk.

Sklep št. 3
Na APS za člane in članice niso nastopili:
ASB:
Štajmec Dimitrij (krogla)
BLED:
Rešek Tinka (višina)
BRE:
Križnik Lucija (kladivo)
B20:
Jovanovič Uroš (200m)
KLC:
Topole Aljaž Igor (palica), Selčan Tomaž (kladivo), Andrinek Mateja (800m)
KRKA: Petrič Kaja (daljina)
KRO:
Košir Tilen (daljina), Starman Tajda (1500m)
MASS:
Rugelj Luka (daljina), Dovč Jan (3000m zapreke), Trunkelj Anja (3000m, 5000m),
Kejžar Roman (3000m), Vuković Vesna (daljina), Tajnikar Pia (200m)
NANOS: Fortin Aleksandra (5000m)
POR:
Majcen Matija (110m ovire), Kastelic Jože (1500m, 3000m)
PT:
Grdina Rok (kopje)
VEL:
Meh Nika (100m, 200m), Šink Petra (1500m, 3000m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

Na APS za člane in članice ni nastopila štafeta:
KRO:
4x100m (či-4)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2009 morajo društva plačati kazen
v višini 21 € za vsak nenastop.

19. junij 2010 – APS za pionirje pionirke U16 na Ravnah (organizator KAK Ravne)
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili spremenljivi (v prvem delu toplo in delno oblačno, v
drugem delu tekmovanja pa občasno dež).
Na tekmovanju je nastopilo preko 220 atletov in atletinj iz 32 klubov.
)

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodja tekmovanja se je v glavnem osredotočil na napovedovanje in podeljevanje priznanj. Tekma
ni bila vodena. Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila nepravočasno in slabo pripravljena.
Ocena: 3
3. Tehnična služba
Tehnična služba je prepozno pričela z delom pri opremljanju stadiona, saj so delo opravljali še v
času izvajanja prvih disciplin.
Štartni bloki so potrebni popravila.
Tekmovalci so imeli premalo oznak za označitev zaleta pri daljini, troskoku in kopju.
Ob tekmovališču skoka v daljino je bilo kup desk.
Napačno je bil začrtan sektor za met kopja, ki pa je bil popravljen do pričetka tekmovanja.
Pri disku se je zlomil meter (enkrat je nanj stopil atlet in ga zlomil na 32m, drugič se je prelomil na
23m) – za nadaljevanje tekmovanja so ga zlepili in postavili sodnika na mesto loma (rezervnega
metra niso imeli).
Zaščitna mreža pri kladivu ima luknje.
Pri suvanju krogle za pionirke je bil označen stari segment, popravljeno na novi segment šele pri
pionirjih.
Sklep št. 4
Rezultati suvanja krogle za pionirke se ne priznajo zaradi napačno začrtanega
segmenta. Velja samo vrstni red.
Ocena: 2.5

4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo.
Ocena: 4
5. Prijavnica
V prijavnici sta bili osebi, ki sta delo opravljali prvič. V prijavnici so bili ljudje, ki so povzročali
nered.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalca sta sproti objavljala rezultate.
Ocena: 4
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne, vendar suhoparne.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil dober.
Ocena: 4.5
9. Meritve časov
V finalu teka na 100 m za pionirke se pištola ni sprožila, zato ni bilo elektronskih časov. Ker so
tekmovalke odtekle celotno razdaljo, so se upoštevali časi sodnikov na cilju. Ti časi veljajo zgolj za
vrstni red.
Meritve časov in obdelavo podatkov je Timing Ljubljana opravljal v kombiju znotraj štadiona.
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno z reševalnim vozilom. Služba je oskrbela tekmovalko pri padcu
čez ovire (odrgnina).
11. Sodniška služba
Nekatere sodniške žirije so imele težave s sojenjem, saj so se prvič srečali s funkcijami, ki jih do
sedaj niso opravljali.
Prisotni sodniki niso bili v enotnih sodniških oblačilih.
Pomanjkanje zastavic.
Ocena: 3.75
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.14
Sklep št. 5
Na APS za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
BRE:
Vodeb Miha (daljina), Jankovič Tomi (100m, daljina)
GO:
Luxa Jan (100m ovire)
KAK:
Kadiš Matic (100m, 300m), Ozmec Vid (300m)
KAŠ:
Frim Maša (300m)
KLC:
Krivec Žan (daljina, troskok)
KRKA: Krese Ema (višina), Ambrožič Tjaša (1000m)
KRO:
Stankovič Matej (daljina, troskok)
PAN:
Šantl Urška (1000m)
TRK:
Zupan Jaka (1000m), Uhan Andraž (300m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

20. junij 2010 – APS za pionirje pionirke U14 in U12 v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili spremenljivi (oblačno, občasno rahel dež, cca 14 stopinj).
Odpadla je višina za pionirje U12.
Na tekmovanju je nastopilo preko 350 atletov in atletinj iz 41 klubov.
)

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je svojo nalogo dobro opravilo. Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila dobro pripravljena. V metu vorteksa sta se pojavila pred tekmovanjem dva
modela vorteksa. Delegat AZS se je skupaj s trenerji odločil za en model, ki se je nato uporabljal na
tekmovanju.
Stojala za skok v višino so stara, stojijo postrani, držalo letvice je poškodovano in zvito.
Ocena: 3.5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je šele na intervencijo delegata AZS postavila semaforje na tekmovališčih.
Ocena: 3.5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Prijavnica je delovala pri izhodu iz dvorane in je dobro opravila delo.
Tekmovalci so odhajali na tekmovališča brez spremstva in preje kot sodniki.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec je sproti objavljal rezultate.
Ocena: 4
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil dober na začetku tekmovanja, prosti koncu tekmovanja pa so se ob cilju
nahajali gledalci.
Ocena: 3
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Služba je posredovala 3x (krč, bolečina v kolenu, težave z
dihanjem).
11. Sodniška služba
Pri metu vorteksa je bilo premalo sodnikov (samo 2). Prav tako je bilo premalo sodnikov na stezi.
Prisotni sodniki niso bili v enotnih sodniških oblačilih.
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.46
Sklep št. 6
Na APS za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
ASB:
Lešnik Tina (1000m-peU14), Korošec Zala (1000m-peU14)
BLED:
Kofol Maša (daljina-peU12)
BOV:
Erzetič Robi (1000m-piU14)
B20:
Može Manja (60m-peU14)

BRE:
DOM:
JES:
KLC:
KP:
MASS:
PMB:
POS:
SAT:
TRK:
VEL:

Omerzu Lara (višina, krogla-peU14)
Rojs Evita (vorteks-peU12)
Ličef Miha (1000m-piU14)
Ferara Živa (60m-peU14), Peklar Larisa (daljina, vorteks-peU14), Skok Lana (višina-peU12)
Baruca Kim (600m-peU12)
Apostolovski Črt (višina-piU14), Mramor Blaž (višina-piU14)
Glavnik Andrej (60m, daljina-piU12)
Gustinčič Tilen (60m-piU12)
Golob Klara (60m, 200m-peU14)
Jarc Lana (krogla, vorteks-peU12), Jarc Gaja (krogla, vorteks-peU12)
Atelšek Lara (200m-peU14)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

3. in 4. julij 2010 – DP za st. mladince in mladinke v Novi Gorici
(organizator AK Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 500 atletov in atletinj iz 33 klubov. Vremenski pogoji: 1. dan –
sončno in zelo vroče nad 33 stopinj; 2. dan – pred začetkom tekmovanja nevihta s hudim vetrom,
nato oblačno, mrzlo in vetrovno.
Ob certifikaciji štadiona je bila ugotovljena pomanjkljivost, da štadion nima notranjega robnika. Ob
načrtovanju rekonstrukcije štadiona v letu 2010 je bil upravljalec opozorjen, da mora odpraviti
neskladnost v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. V letošnjem letu je dobil štadion novo
sintetično prevleko z vsemi talnimi oznakami, vendar na severnem in južnem polkrogu še vedno ni
notranjega robnika.
Sklep št. 7
Do pričetka tekmovalne sezone na prostem v letu 2011 je potrebno postaviti notranji
robnik na severnem in južnem polkrogu.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je pravočasno in v redu pripravilo tekmovališča, razen tekmovališče za
kladivo. Vodja tekmovanja si je oba dneva prizadeval za ustrezno izvedbo tekmovanja. Urnik
tekmovanja je bil spoštovan. Drugi dan tekmovanja se je skok s palico pričel 1 uro in skok v daljino
za 20 minut kasneje zaradi slabega vremena.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Vodne zapreke ni bilo možno dvigniti na predpisano višino za mladince, zato je zapreka ostala na
višini 0.762 m (delegata je na to opozoril trener že po končanem teku).
Sklep št. 8
Rezultati teka na 3000 m zapreke za mladince se ne priznajo zaradi prenizke vodne
zapreke. Velja samo vrstni red.
Dva štartna bloka Timing Ljubljana se nista mogla utrditi, zato sta z dovoljenjem delegata AZS za
blokom stali dve osebi.
Za skok v višino in skok s palico se je uporabljala stara, iztrošena blazina.
Na zaletišču kopja je začrtan samo lok za izmet kopja, manjkajo črte ob straneh loka.
Tri dni pred tekmovanjem je AZS prejela dopis, da se bo tekmovanje v metu kladiva izvedlo v
Gorici (Italija). Kljub odločitvi TK AZS, da se mora met kladiva izvesti na stadionu v Novi Gorici,
je bila TK AZS prisiljena dovoliti izvedbo v Gorici, ker AK Gorica kljub podpisani pogodbi ni
zagotovil metališča za met kladiva v Novi Gorici.
Ocena: 3

Sklep št. 9
AK Gorica Nova Gorica plača kazen 100 € v skladu s točko 4.1.18., točka (s), ker društvo
ni izvedlo vseh disciplin v Novi Gorici. Z navedenim primerom se seznani UO AZS.
3. Tehnična služba
Tehnična služba ni dvignila vodne zapreke za st. mladince.
Ocena: 3
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo. Tajništvo ni pripravilo zapisnikov za teke za
sodnike.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Prijavnica je na intervencijo delegata AZS označevala prijavljene tekmovalce in sprejemala popolne
prijave štafet.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro. Na vseh disciplinah so delovali semaforji.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile po končani disciplini z glasbenim vložkom.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Kljub temu, da ni bilo nadzornika terena, je bil red na tekmovališčih.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Zaradi zatajitve naprave je bil ponovljen štart.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna. Na tekmovanju so bile tri manjše poškodbe: nateg mišice,
bolečina v križu, nateg vezi v gležnju..
11. Sodniška služba
Sodnikov je bilo premalo v vseh žirijah. Na cilju prvi dan tekmovanja ni bilo prave organizacije
dela. Štarterji morajo biti pozorni na ravnanje s štartno pištolo, še zlasti takrat, ko so v bližini druge
osebe. Pomočnica štarterja je po pomoti sprožila pištolo v bližini delavca Timing Ljubljana, ki je
imel ves čas tekmovanja glavobol in šumenje v ušesu.
Sodniki niso imeli enotnih oblačil.
Ocena: 3.82
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.42
Na dan tekmovanja je predstavnik AD Kladivar Celje ugotovil, da je Selčan Tomaž prijavljen v
krogli, njegova tekmovalna disciplina pa je met kladiva. Delegat AZS je dovolil zamenjavo
discipline.
Sklep št. 10
V skladu s točko 4.1.18, alinea (k) Razpisov tekmovanj 2010 mora AD Kladivar Celje plačati
kazen v višini 21 €.

Delegat AZS je dovolil, da je v kvalifikacijah teka na 100 m nastopila Dvoršak Veronika namesto
Končar Maruše, ki je zbolela. Dvoršak Veronika v skladu z določili Razpisov tekmovanj 2010 ni
imela pravice nastopa.
Sklep št. 11
TK AZS diskvalificira Dvoršak Veroniko, članico AD MASS Ljubljana, v teku na 100 m.

Sklep št. 12
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKŠ:
Jahiri Arben (800m)
GO:
Gregorič Alen (daljina, troskok), Klaut Hana (troskok), Luxa Jan (troskok)
KLC:
Trofenik David (400m, 800m), Zupan Jurij (200m)
KP:
Rodica Aleš (200m)
MASS:
Valič Lovrenc (800m), Zupan Domen (5000m), Končar Maruša (daljina), Jakelj Urša (3000m
zapreke)

MED:
PAN:
PMB:
VEL:
VRH:

Bencik Tim (800m)
Zver Aleš (800m)
Ambrožič Miha (800m)
Kotnik Jure (100m), Ovčjak Petra (100m, 200m, 400m), Miklavžina Katarina (100m),
Pavšek Gregor (200m)
Petrovič Maja (daljina)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

13. julij 2010 – Miting MAL v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto)
Tekmovanje je bilo, tudi zaradi poslovilnega nastopa Igorja Primca, dobro obiskano.
Vreme je bilo sončno, vroče in soparno. Med tekmovanjem je bil rahel naliv v trajanju 10 minut. Na
tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja ni organiziralo vseh služb tekmovanja in jih tudi ni koordiniralo. Vseh služb v
organizaciji tekmovanja ni bilo.
Urnik tekmovanja ni bil spoštovan, saj se je skok s palico za moške pričel s 30 min zamudo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Črte na tekališču so zbledele in slabo vidne.
Odrivna deska za daljino in troskok je izrabljena in potrebna zamenjave.
Zaustavitveni prag pri krogli ne ustreza pravilom.
Zaščitna mreža za disk in kladivo ne ustreza pravilom.
Črte sektorja metališča za disk, kladivo in kopje niso bile začrtane od začetka sektorja (dolžine cca
10 m). Organizator pomanjkljivosti ni odpravil z izgovorom, da mu je zmanjkalo traku.
Sklep št. 13
V skladu s točko 4.1.18, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2010 mora AK Krka Novo mesto plačati
kazen v višini 42 €.

Ocena: 2.5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je delovala pomanjkljivo. Tekmovališča niso bila ustrezno pripravljena.
Sklep št. 14
Tehnična služba pri pripravi tekmovališč ni delovala v skladu z Razpisi tekmovanj.

Ocena: 3
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je bilo pomanjkljivo, saj je večino funkcij opravil Timing Ljubljana.
Ocena: 3
5. Prijavnica
Prijavnica je delovala ustrezno.
Ocena: 5

6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec je znal ustrezno predstaviti ključne nastope in tekmovalce, zato je bilo vzdušje temu
ustrezno prijetno.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Brez pripomb.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil zadovoljiv.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Na ogrevanju se je poškodovala tekmovalka v skoku s palico, ko medicinske službe še ni bilo na
tekmovanju (le-ta je prišla šele ob začetku tekmovanja).
Sklep št. 15
Medicinska služba mora biti prisotna že ob pričetku ogrevanja tekmovalcev.

11. Sodniška služba
Primanjkovalo je sodnikov na stezi.
Sodnika pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Sodniki niso imeli enotnih sodniških oblačil in niso nosili sodniških znakov.
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.22

17. in 18. julij 2010 – DP za člane in članice v Velenju (organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 250 atletov in atletinj iz 28 klubov.
V 13 disciplinah so bili prijavljeni tudi tuji tekmovalci, vendar vsi niso nastopili. Skok v višino za
članice se ni izvedel, ker se je na tekmovanju pojavila samo ena tekmovalka.
Prvi dan tekmovanja je bilo sončno in vroče (35 stopinj), drugi dan pa delno oblačno in cca 28
stopinj.
Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena pravočasno. Pri skoku s palico je zelo težko nastaviti globino
(zarjavel mehanizem). Nastavitev je možna le do 78 cm.
Pred tekmovanjem je bila izvršena korekcija sektorja za kladivo in kopje.
Stojala za skok v višino so nestabilna, pri višini letvice preko 2 m so se stojala nagnila proti
blazinam.
Pri teku čez zapreke je bilo v jami premalo vode (cca 10 cm).
Ocena: 3.5
3. Tehnična služba
Brez pripomb.
Ocena: 4

4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja ni pripravilo seznama udeležencev.
Rezultatna lista ni bila narejena ločeno za DP in za Odprto DP.
Ocena: 4.5
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje gledalcev je potekalo preko semaforistov na posameznih disciplinah in preko
napovedovalca.
Ocena: 4
7. Ceremonial
Proglasitve so potekale tekoče, vendar brez najave.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna.
11. Sodniška služba
Zlasti prvi dan je bilo premalo sodnikov. Sodniki so bili v neenotnih oblačilih.
Sodnika pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Ocena: 4.12
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.02
Sklep št. 16
Zaradi zamujene prijave Nine Kokot v skoku v daljino se AK Velenje izreče kazen v
višini 100€ za naknadno upoštevano prijavo v skladu s sklepom št. 44, sprejetim na 8.
seji TK AZS.
Sklep št. 17
TK AZS ne bo diskvalificirala Semenič Urške in Škrbine Ane, ki sta nastopili za AK
Koper v štafeti 4x100m in 4x400m. Atletinji nista bili prijavljeni v prijavnem roku za
nastop v štafeti. Podobne primere bo TK AZS v letu 2010 akceptirala, v letu pa bo za
take primere opravljena diskvalifikacija.
Sklep št. 18
Na DP za člane in članice niso nastopili:
AKŠ:
Časl Leon (1500m)
GO:
Česnik Tadej (100m), Bratož Marko (100m), Manfreda Anton (400m)
KRKA: Petrič Kaja (daljina)
KRO:
Šivic Jure (troskok)
MASS:
Kašpar Žiga (800m), Trupej Jure (višina), Milenkovič Eva (daljina),
Vuković Vesna (daljina), Tajnikar Pia (200m)
OL:
Krošelj Klara (1500m)
POR:
Požes Aljaž (200m)
PT:
Hameršak Lucija (disk)
ŠTA:
Kogal Uroš (daljina)
TRK:
Meden Nace (disk)

VEL:
ŽEL:

Jezernik Lena (3000m)
Potočnik Rok (5000m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 mora društvo plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

29. avgust 2010 – Miting MAL v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana)
Tekmovanje je bilo izvedeno v dveh delih, popoldanski del za mlajše kategorije in večerni del z
nastopi večjega števila tujcev. Pečat prireditvi so dali tudi gledalci.
Vreme je bilo zmerno oblačno s precej sonca in zmernim vetrom. Temperatura je bila prijetna, se je
pa proti večeru ohladilo in postalo kar mrzlo (cca 12 stopinj).
Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je bilo kos zahtevni in ambiciozno zastavljeni nalogi. Urnik tekmovanja je bil
spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Vsa tekmovališča so bila pravočasno pripravljena. Sektor v krogli je bil označen s prahom, namesto
z belim trakom. Sektorja v krogli in v kopju sta bila napačno zarisana in takoj popravljena.
Ocena: 4.6
3. Tehnična služba
Tehnična služba je bila dovolj številčna, tehnično opremljena in hitra.
Ocena: 4.8
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
Ocena: 4.5
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 4.5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec je bil dober, vendar je nekoliko zanemarjal discipline, ki so bolj oddaljene od
tribune (palica). O tekmovanju na pomožnem stadionu gledalci niso izvedeli ničesar.
Ocena: 4
7. Ceremonial
Proglasitev je bila samo v memorialnem teku.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
Ocena: 4.5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb. Operaterji Timing Ljubljana bi morali biti bolje izurjeni (semafor
kopje, vrstni red kvalifikacij 100m).
10. Medicinska služba
Bila je prisotna in brez dela.
11. Sodniška služba
Sodniška služba je bila dobro organizirana in točna. Sodnikov na cilju in na stezi ni bilo toliko kot
bi jih potrebovali. Sodniki niso imeli enotnih sodniških oblačil.
Ocena: 3.92
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.36

2. september 2010 – Miting MAL v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Tekmovanje je bilo lepo pripravljeno in razdeljeno v uvodni del, kjer so nastopile mlajše kategorije,
in na glavni del. Zlasti tuji tekmovalci so popestrili konkurenco in je bilo doseženih kar nekaj
solidnih rezultatov za konec tekmovalne sezone. Odpadla je disciplina MAL - suvanje krogle za
ženske.
Vreme je bilo delno oblačno, malo sonca, malo vetra. Temperatura je bila prijetna, okrog 20 stopinj.
Na tekmovanju je nastopilo okrog 140 atletov in atletinj.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja se je potrudilo in dobro pripravilo. Tekmovanje je bilo vodeno. Urnik
tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Vsa tekmovališča so bila pravočasno pripravljena. Stojala in blazina skoka v višino sta precej
dotrajani.
Zaščitna konstrukcija za met kladiva ni postavljena po pravilih, saj kladivo zlahka pade na blazine
skoka s palico.
Indikatorski deščici sta bili ukrivljeni-izbočeni in se nista prilegali ležišču.
Ocena: 4.3
3. Tehnična služba
Tehnična služba je bila dovolj številčna in je svoje delo opravila korektno.
Ocena: 4.5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je pozabilo vpisati čas objave rezultatov na oglasni deski.
Ocena: 4.4
5. Prijavnica
Osebe v prijavnici so bile nevajene dela, še zlasti s tujimi tekmovalci
Ocena: 3.8
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje gledalcev je potekalo preko semaforjev na tekmovališčih in preko napovedovalca, ki je
dobro napovedoval.
Ocena: 4.7
7. Ceremonial
Proglasitve so potekale s časovno zamudo.
Ocena: 4.2
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena ni bil najboljši, saj je bilo na tekmovališču preveč ljudi in tekmovalcev, ki so že
končali s tekmovanjem. Tekmovalci so prihajali na tekmovališča prezgodaj.
Ocena: 3.5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Bila je prisotna in brez dela.
11. Sodniška služba
Zapisničarka pri troskoku se je pojavila, ko se je tekmovanje že začelo.
Vodja sodnikov pri palici je prišle šele pol ure po začetku ogrevanja.
Ocena: 4.0
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.14

4. september 2010 – APS za mlajše mladince / mladinke na Ptuju
(organizator AK Cestno podjetje Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 350 atletov in atletinj iz 32 klubov.
Več kot polovico tekmovanja je rahlo deževalo, nato se je razvedrilo, temperatura cca 19 stopinj.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro koordiniralo delo vseh služb. Glede na okvirni urnik je bil pričetek
tekmovanja v tekih spremenjen, saj bi se štafete izvedle že v mraku. Met kladiva za mladinke se je
pričel s polurno zamudo zaradi daljšega trajanja tekmovanja v metu kladiva za mladince.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Vsa tekmovališča so bila dobro pripravljena, z vso potrebno opremo, napravami in orodji.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je dobro opravila delo.
Ocena: 4.5
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
Ocena: 4.5
5. Prijavnica
Prijavnica je organizacijsko in strokovno dobro opravila naloge, razen v enem primeru, ko sodnik ni
prišel pravočasno po tekmovalce.
Ocena: 4.5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo tekoče in strokovno.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne in svečane. Zaradi napačnega izračuna ekipnega vrstnega reda so bile
ekipne proglasitve napačne.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Naprave za zaznavanje napačnega časa ni bilo zaradi uporabe na DP za ml. člane / članice v istem
terminu.
Timing Ljubljana je rezultate v posameznih disciplinah pravilno točkoval, končni seštevek točk in
vrstni red ekip pa je bil napačen. Po ugotovitvi napačnega izračuna dan po tekmovanju se je napaka
popravila.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in ni imela dela.
11. Sodniška služba
Ročni časomerilci so čase do opozorila delegata AZS vpisovali v stotinkah.
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.70

Sklep št. 19
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2010 se diskvalificira:
4x300m – ml. mladinci: AK Triglav 1, Kranj
(Zupanc Jakob – pionir / daljina, 4x100m, 4x300m / Pravilo: pionir sme nastopiti v enem dnevu
največ v dveh disciplinah).
4x100m – ml. mladinke: AD Kronos, Ljubljana
(Petrovčič Ana – pionirka / daljina, troskok, 4x100m / Pravilo: pionirka sme nastopiti v enem dnevu
največ v dveh disciplinah).
4x300m – ml. mladinke: AK Olimpija, Ljubljana
(Krošelj Klara – ml. mladinka / 1500m, 4x300m / Pravilo: ml. mladinka sme v enem dnevu nastopiti
največ v dveh disciplinah in eni štafeti. Med dvema dovoljenima disciplinama sme biti samo en tek
na 800m ali tek na 1000m. Atletinja, ki nastopi v teku na 1500m ali daljši progi, ne sme tistega dne
nastopiti v nobeni drugi disciplini),
Sklep št. 20
Ekipni vrstni red – ml. mladinci:
1. AK Triglav Kranj – 191.5 točk, 2. AD MASS Ljubljana – 188 točk, 3. AD Kronos
Ljubljana – 167 točk, 4. AK Poljane Maribor – 120 točk, 5. AD Kladivar Celje – 97 točk,
…, 10. AK Satler Kranj – 41 točk, 11. AK Domžale – 41 točk, …, 21.- 22. AK Sevnica in
ŠD Vrhnika – 8 točk, 23.- 24. ŠD Dolenjske Toplice in ŠD Partizan Medvode – 7 točk, …,
26.- 27. AK Šentjur in AD Bled – 3 točke. Dalje je enak vrstni red.
Društva, ki so priznanja prejela po prvotni proglasitvi (MASS, TRK, KRO, KRKA,
PMB, KLC) le-ta vrnejo AZS.
Ekipni vrstni red – ml. mladinke:
1. AD MASS Ljubljana – 184.5 točk, 2. AD Kronos Ljubljana – 156 točk, 3. AK Krka
Novo mesto – 125 točk, 4. AK Cestno podjetje Ptuj – 111 točk, 5. AK Triglav Kranj – 99
točk, 6. AK Slovenj Gradec – 80 točk, 7. AD Kladivar Celje – 80 točk, 8. AK Domžale –
70.5 točk, 9. AK Špela Grosuplje – 55 točk, 10. AK Koper – 53 točk, 11. AK Poljane
Maribor – 53 točk, 12. AK Panvita Murska Sobota – 49 točk, 13. AD Štajerska Maribor
– 44 točk, 15. AK Gorica Nova Gorica – 40.5 točk, 16. AK Velenje – 35 točk, 17. TD
Bovec – 32 točk, 18. KAK Ravne – 27 točk, 19. ŠD Dolenjske Toplice – 25 točk, 20. AK
Satler Kranj – 25 točk, 21. AK Olimpija Ljubljana – 24 točk, 22. AK Sevnica – 17 točk,
23. TK Šmarnogorska naveza Ljubljana – 15 točk, 24. ŠD Vrhnika – 14 točk, 25. AK
Brežice – 12 točk, 26. AK Šentjernej – 9.5 točk, 27.- 28. ŠD Tabor Žiri in AK Ormož – 9
točk.
AK Domžale že prejeto plaketo vrne AZS.
Sklep št. 21
Na APS za ml. mladince in mladinke niso nastopili:
AKŠ:
Polutnik Matic (100m, 200m), Jahiri Arben (400m)
ASB:
Novak Veronika (100m)
GO:
Peloz Aleš (200m)
KLC:
Karo Tilen (200m)
KP:
Zajec Megan (kopje)
KRKA: Jurečič Ana (višina)
KRO:
Košir Tilen (daljina), Stergar Svarun (200m)
PAN:
Horvat Ines (100m, 200m)
PMB:
Lipovec Marko (krogla)
ŠTA:
Gorjup Aleš (200m), Korber Maruša (200m)
TRK:
Ostanek Jurina Leon (disk, kopje), Strušnik Nejc (krogla), Zupan Jaka (1500m),
Lipovšek Anja (100m), Kristanc Tjaša (100m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

Na APS za ml. mladince / mladinke ni nastopila štafeta:
BOV:
4x300m (mme-2)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2009 morajo društva plačati kazen
v višini 21 € za vsak nenastop.

Sklep št. 22
TK AZS ne bo diskvalificirala Mlekuž Ajde, ki je nastopila TD Bovec v štafeti 4x100m.
Atletinja ni bila prijavljena v prijavnem roku za nastop v štafeti. Podobne primere bo
TK AZS v letu 2010 akceptirala, v letu 2011 pa bo za take primere opravljena
diskvalifikacija.

4. in 5. september 2010 – DP za mlajše člane / članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju, ki je pomembno za razvoj te starostne kategorije, je nastopilo le okrog 100 atletov
in atletinj iz 28 klubov. Po zaključenem roku za prijave se je ugotovilo, da bo nekaj disciplin (tri)
odpadlo zaradi neprijav, namesto kvalifikacijskih tekov pa bi bila samo finala. V precej disciplinah
pa sta bila prijavljena le po 2 oziroma 3 tekmovalci. Takoj se je pojavila dilema, ali ob tako
majhnem številu prijavljenih sploh izvesti tekmovanje. Zaradi tega se je urnik tekmovanja za oba
dneva v celoti spremenil.
Na tekmovanju so bili spremenljivi vremenski pogoji – prvi dan je bilo oblačno, vmes rahel dež,
temperatura cca 19 stopinj; drugi dan je bilo pretežno jasno, temperatura med 20 in 24 stopinj.
Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je prvi dan zamudilo na tekmovanje. Nasploh so bile v štartni listi v
organizaciji tekmovanja napisane vodje posameznih služb, ki pa jih na tekmovanju ni bilo (tehnična
služba, nadzor terena, vodja ceremoniala).
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila pripravljena, vendar prvi dan tekmovanja ni bilo semaforjev pri disku, kladivu
in kopju.
Ocena: 4
3. Tehnična služba
Tehnična služba ni bila organizirana. Pomoč je nudil delavec, ki je kadil med tekmovanjem in med
tekmovalci, ki pa kljub opozorilu delegata AZS in glavnega sodnika s tem početjem ni prenehal.
Sklep št. 23
V skladu s točko 4.1.18, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2010 mora AD Kladivar Celje plačati
kazen v višini 42 €.

Ocena: 2
4. Tajništvo tekmovanja
Objava rezultatov je bila z zamudo in brez pripisanega časa objave.
Prvi dan tekmovanja manjka v rezultatni listi sestava štafet 4x100m za moške in ženske.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje gledalcev je bilo pomanjkljivo.
Ocena: 3
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne. Zadolžene osebe ni bilo.
Ocena: 3

8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzornika terena ni bilo.
Ocena: 4
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Naprava za zaznavanje napačnega štarta je bila zaradi naliva prvi dan umaknjena pri štirih
disciplinah (400m, 4x100m pri moških in ženskah).
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in je posredovala v dveh primerih zaradi krča.
11. Sodniška služba
Na delo sodniške službe ni pripomb.
Sodniki niso bili v enotnih oblačilih. Sodnikov na stezi je bilo premalo.
Ocena: 4.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga. Delegat AZS in organizator nista bila obveščena o kontroli
dopinga. Organizator ni imel na razpolago ljudi za vročanje vabil in spremljavo izžrebanih atletov
za kontrolo dopinga.
SKUPNA OCENA: 5.25

Sklep št. 24
GO:
Česnik Tadej (200m)
KOČ:
Pugelj Anja (200m)
KRKA: Vodopivec Kristjan (100m)
MASS:
Judež Eva (troskok), Strajnar Sara (200m)
PMB:
Ambrožič Miha (400m)
ŠTA:
Rebernik Liona (200m)
TRK:
Perčič Petra (višina)
VEL:
Jankovič Darko (1500m), Smonkar Jerneja (800m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

TK AZS je obravnavala pritožbo AK Domžale, ki se je pritožil na uvrščanje tekmovalcev v štartno
listo na dan tekmovanja. Že v uvodu analize tega tekmovanja je navedeno, s kakšnimi težavami in
dilemami se je ukvarjala TK AZS. Ker je bila izvedba določenih disciplin pod vprašajem, je TK
AZS dovolila, da so bili na dan tekmovanja v štartno listo naknadno še uvrščeni tekmovalci.
Sklep št. 25
Pritožba AK Domžale se zavrne. TK AZS potrdi dosežene rezultate DP za mlajše člane / članice.

8. september 2010 – Miting MAL v Brežicah (organizator AK Brežice)
Pred glavnim delom tekmovanja je bil miting za mlajše kategorije, na katerem so v glavnem
nastopili domači atleti.
Tekmovanje je bilo na sredini glavnega dela prekinjeno zaradi nevihte in nato dokončno
odpovedano zaradi slabih tekmovalnih pogojev, poplavljene prve steze, zalitega tekmovališča skoka
v daljino, zalitih aparatur merilne ekipe in zalitega prenosnega ozvočenja. Dokončane discipline so
bile štiri moške in dve ženski disciplini.
Pri skoku s palico je prišlo na koncu do določitve napačnega vrstnega reda. Batagelj Jure se je
pritožil sodnikom glede vrstnega reda, vendar sodniki pritožbe niso upoštevali. V nadaljevanju tudi
atlet ni izkoristil vseh postopkovnih določil.

Sklep št. 26
Pritožba tekmovalca je bila upravičena. Batagelj Jure in Rovan Jurij si delita 1. mesto z
rezultatom 5.10 m.
11. september 2010 – Troboj reprezentanc mlajših članov / članic (CZE-HUN-SLO)
v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Atletska zveza Slovenije je poverila izvedbo troboja reprezentanc ml. članov / članic AD Kladivar
Celje. Nekaj dni pred tekmovanjem je bil sestanek z izvajalcem, kjer so bili dani poudarki na
pravočasno načrtovanje tekme, pripravo zadostnega števila oseb v posamezni službi organizacije
tekmovanja ter terminski načrt izvedbe posameznih nalog pred tekmovanjem.
Vremenski pogoji na dan tekmovanja so bili ugodni.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je naloge opravljalo ustrezno, vendar je bilo vse preveč nalog vezanih samo na
vodjo tekmovanja. Časovni razmik med metom kladiva za člane in članice je bil prekratek, zato se
je met kladiva za članice začel s polurno zamudo. Zaostanek je bil nadomeščen pri metu diska.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila ustrezno pripravljena.
Določene pomanjkljivosti je potrebno v najkrajšem možnem času popraviti (nosilec letvice pri
palici, mejni lok pri kopju, obnova podlage v krogu za disk in kladivo).
Ocena: 4
3. Tehnična služba
Tehnična služba je bila organizirana.
Ocena: 4
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Obveščanje gledalcev je bilo ustrezno.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Brez pripomb.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Brez pripomb.
Koncept nošenja številk na hrbtu in oznaka države na prsih se je izkazal za neprimernega pri dolgih
tekih. Dogovor je bil, da se v tem primeru nošenje štartnih številk spremeni.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in je posredovala v dveh primerih (poškodba trebušne prepone,
in bicepsa)

11. Sodniška služba
Na delo sodniške službe ni pripomb.
Sodniki niso bili v enotnih oblačilih. Sodnikov na stezi je bilo premalo.
Na tekmovanju so uporabljali samo en vetromer Timing Ljubljana.
Ocena: 4.17
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.21
11. in 12. september 2010 – DP za pionirje / pionirke U16, U14 in U12 na Ptuju
(organizator AK Cestno podjetje Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 550 atletov in atletinj iz 43 klubov in 7 osnovnih šol.
Organizator je dokazal, da lahko tekmovanje, ki je v osnovi preobsežno, s pravočasnim
načrtovanjem in vključitvijo oseb, ki povsem poznajo svoje zadolžitve, izvede tudi na objektu s 6
stezami in enim skakališčem za daljinske skoke.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili oba dneva ugodni za tekmovanje.
Odpadla je višina za pionirje U12.
)

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je svojo nalogo dobro opravilo. Tekmovanje je potekalo tekoče in brez
zapletov. Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila dobro pripravljena.
Ocena: 4.5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je za objekt in potrebne rekvizite skrbela odlično.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je delalo hitro, natančno in učinkovito, vendar je spregledalo, da se v štafetah
pojavljajo 2x ista imena.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Prijavnica je delovala odlično. Tekmovalci so odhajali na tekmovališča pravočasno, v skupini in
pod vodstvom.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovanje je bilo zgledno, prijetno, nevsiljivo in redno. Semaforisti so bili pri vseh tehničnih
disciplinah.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile sprotne in v zelo kratkem času po koncu vsake discipline. Potekale so prijetno in
na lepo pripravljenem prostoru.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Na tekmovališčih je bil popoln red in tekmovanje je potekalo disciplinirano.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Kljub posredovanju operaterja na fotofiniš napravi se ni uspelo ustaviti štarta v finalu teka na 60 m
za pionirje U14. Tekmovalci so odtekli celotno razdaljo. Glavni sodnik za teke je odločil, da se štart
ne ponavlja in se upoštevajo ročni časi sodnikov na cilju.

10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno in je takoj priskočilo na pomoč ob manjših poškodbah (krči,
izčrpanost, zvini).
11. Sodniška služba
Sodniška služba je svoje delo dobro opravila. Spornih sodniških odločitev ni bilo.
Ocena: 4.3
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.70
Sklep št. 27
TK AZS diskvalificira Zorman Evo, atletinjo AK Slovenj Gradec, v teku na 2000m v
kategoriji pionirk U16, ker je pred tem že nastopila v teku na 1000m v kategoriji pionirk
U14 zaradi kršenja določila 2.4. Razpisov tekmovanj 2010.
Sklep št. 28
Na DP za pionirje in pionirke U16, U14 in U12 niso nastopili:
AKŠ:
Pusser Katarina (60m)
ASB:
Mišič Žiga (daljina cona)
B20:
Novak Jure (daljina)
BRE:
Kodrič Klemen (100m)
DBB:
Jamnik Eva (daljina cona)
DOM:
Rojs Evita (200m), Medle Nika (300m ovire)
GO:
Miklavčič Andreja (troskok), Petrič Dalia (100m), Makovec Sindi (60m)
KOB:
Volarič Veronika (1000m)
KP:
Cuban Nika (100m), Jamšek Jena (2000m)
KRKA: Žefran Jernej (300m ovire), Juršič Katarina (krogla)
KRO:
Sivec Urša (daljina, troskok), Pavlin Zala (60m)
MASS: Kolenc Nina (60m, vortex), Ferjančič Nina (200m), Jahič Andraž (1000m)
PAN:
Hari Daniel (100m), Sedonja Simona (2000m)
PT:
Zupanič Miha (daljina), Brlek Aljaž (100m)
TRK:
Novak Martin (krogla, vortex), Lacijan Aleksandra (200m), Sekne Zala (60m, daljina cona)
Šemrl Jaš (disk), Smerke Tadej (100m), Končan Nina (100m)
VEL:
Kovač Staš (1000m), Cirar Neja (60m)
ŽEL:
Pretnar Tina (200m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

Na DP za pionirje in pionirke U16, U14 in U12 ni nastopila štafeta:
KRO:
4x200m (pe-U14 / 1)
TRK:
4x100m (pe-U14)
TRK:
4x300m (pi-U16 / 2)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2009 morajo društva plačati kazen
v višini 21 € za vsak nenastop.

AD 3. – Rekordi v dvorani za leto 2010
TK AZS na osnovi prejete dokumentacije prizna naslednje rekorde v dvorani:
ČLANICE
Palica

4.20
4.25
4.32
4.36
4.41
4.46

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88

MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS

08.01.2010
08.01.2010
23.01.2010
27.02.2010
27.02.2010
27.02.2010

Fayetteville
Fayetteville
Fayetteville
Fayetteville
Fayetteville
Fayetteville

Sklep št. 29
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani.
Sklep št. 30
TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov kot nove rekorde v dvorani zaradi
neopravljene kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping.
Palica

4.25
4.30

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88

MASS
MASS

16.01.2010
16.01.2010

Blacksburg
Blacksburg

AD 3. – Rekordi na prostem za leto 2010
ČLANICE
Palica

4.35
4.40
4.45
4.50

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88

MASS
MASS
MASS
MASS

11.06.2010
11.06.2010
13.07.2010
18.07.2010

Eugene
Eugene
Novo mesto
Velenje

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88
LETNAR Bernarda-89

MASS
MASS
MASS
MASS
DOM

11.06.2010
11.06.2010
13.07.2010
18.07.2010
13.07.2010

Eugene
Eugene
Novo mesto
Velenje
Novo mesto

RUDOLF Žan-93
RUDOLF Žan-93
RUDOLF Žan-93
LINDIČ Mitja-93
ŽULIČ Jaka-93
ŽULIČ Jaka-93
ŽULIČ Jaka-93
ŽULIČ Jaka-93
ŽULIČ Jaka-93

MASS
MASS
MASS
KRO
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

13.06.2010
18.08.2010
22.08.2010
13.06.2010
04.07.2010
07.07.2010
07.07.2010
24.07.2010
17.08.2010

Maribor
Singapore
Singapore
Maribor
Nova Gorica
Veszprem
Veszprem
Chiuro
Singapore

ŠEPETAVC Manca-95

MASS

22.06.2010

Pordenone

PETRAČ Jan-95

MASS

02.09.2010

Celje

ŠEPETAVC Manca-95

MASS

19.06.2010

Ravne

ZOF Katja-95

ŠPELA

29.06.2010

Novo mesto

LIČEF Miha-97
CELEC Nino-97

JES
PAN

12.09.2010
11.09.2010

Ptuj
Ptuj

LUXA Axel-97

GO

16.09.2010

Žalec

MLAJŠE ČLANICE
Palica

Kopje

4.35
4.40
4.45
4.50
55.69

MLAJŠI MLADINCI
800 m
1000 m
400 m ov.
Disk-1.75
Disk-1.5

1:49.47
2:24.63
2:24.24
53.06
50.61
50.62
51.52
57.49
58.25

MLAJŠE MLADINKE
100 m ov.

13.83

+0.2

(76.2/8.50)

PIONIRJI – U16
600 m

1:23.87

PIONIRKE - U16
80 m ov.

11.45

+0.1

(76.2/8.00)

Kopje-400

52.56

PIONIRJI - U14
1000 m
60 m ov.

2:50.48
9.29

-0.6

(76.2 / 7.00)

Višina

1.70

PIONIRKE - U14
1000 m
4 x 100 m

3:05.01
52.00

STRGARŠEK Kaja-97
AD KLADIVAR, Celje

KLC
KLC

20.06.2010
11.09.2010

Celje
Ptuj

11.09.2010

Ptuj

12.09.2010

Ptuj

ROJNIK I.-97, BOSIL T.-97, PINTAR N.-97, ŠTANTE K.-97

51.82

AD ŠTAJERSKA, Maribor

ŠTA

KOTNIK M.-97, LUKAS T.-97, LAZAREVIČ M.-98, ZAVEC N.-97

4 x 200 m

1:48.68

AD KLADIVAR, Celje

KLC

BOSIL T.-97, ROJNIK I.-97, PINTAR N.-97, ŠTANTE K.-97

Višina

1.57
1.60
1.62

BOŽIČ Tina-97
BOŽIČ Tina-97
BOŽIČ Tina-97

ASB
ASB
ASB

20.06.2010
12.09.2010
12.09.2010

Celje
Ptuj
Ptuj

GAŠPERIN Aljaž-99
SUBAŠIČ Alen-99
ROZMAN Timotej-99
AK VELENJE

BLED
VEL
NAV
VEL

11.09.2010
20.06.2010
11.09.2010
20.06.2010

Ptuj
Celje
Ptuj
Celje

PIONIRJI - U12
60 m
200 m
600 m
4 x 200 m

8.57
28.91
1:45.07
2:04:01

-0.1
+1.0

TABAKOVIČ A.-00, TRUPEJ A.-00, SUBAŠIČ D.-99, SUBAŠIČ A.-99

Višina

1.48

ŠULIGOJ Tine-99

GO

14.05.2010

Nova Gorica

MARKEŽIČ Helena-99
BEDRAČ Maja-99

KP
PT

20.06.2010
20.06.2010

Celje
Celje

PIONIRKE - U12
60 m
200 m

8.53
28.02

+1.8
+1.6

Sklep št. 31
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem za leto 2010.
Sklep št. 32
TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov kot nove rekorde na prostem zaradi
neopravljene kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping.
ČLANICE
Palica

4.30
4.31

ŠUTEJ Tina-88
ŠUTEJ Tina-88

MASS
MASS

10.04.2010
30.04.2010

Fayetteville
Fayetteville

KRKOČ Lucija-88

NANOS

24.04.2010

Domžale

RUDOLF Žan-93

MASS

13.06.2010

Maribor

MLAJŠE ČLANICE
10.000 m

36:19.72

STAREJŠI MLADINCI
800 m

1:49.47

Sklep št. 33
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata iz Budimpešte na podlagi sklepa
Komisije za antidoping.
ČLANICE
Palica

4.40

ŠUTEJ Tina-88

MASS

19.06.2010

Budimpešta

Sklep št. 34
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata kot novega rekorda na prostem v
kategoriji mlajših članic zaradi tega, ker rezultat ni ustrezne kvalitete.
MLAJŠE ČLANICE
4 x 100 m
(klubski)

55.02

AD ŠTAJERSKA, Maribor

ŠTA

17.04.2010

Ljubljana

GAZVODA A.-88, ŽIVKOVIČ U.-89, HERIČ M.-88, RIBIČ T.-88

AD 4.
Tekmovalna komisija AZS je na osnovi svojih opažanj, poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov,
pobud društev in trenerjev pripravila na osmih straneh obširno analizo in izhodišča tekmovalnega
sistema za leto 2011.
Delovna skupina v sestavi Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, Martin Steiner in Slavko Črne bo
pregledala analizo in izhodišča obeh strokovnih komisij ter postavila zaključke, ki jih bo obravnaval
še Strokovni svet AZS.
Sprejeti zaključki bodo podlaga za koncipiranje Razpisov tekmovanj 2011 in koledarja 2011.

AD 5.
1.
V Razpisih tekmovanj 2010 je bila za vorteks predpisana skupna dolžina, dolžina glave in repa ter
teža orodja, vendar so se na tekmovanjih (šolska tekmovanja, mitingi, prvenstvena tekmovanja)
pojavljale različne oblike vorteksa. Glede na navedeno TK AZS razveljavlja vse do sedaj priznane
rekorde. Strokovni svet AZS se poziva, da komisiji posreduje tip vorteksa, ki se bo uporabljal na
vseh tekmovanjih v naslednjem letu. V letu 2011 bo TK AZS v vorteksu vodila le najboljši rezultat,
v letu 2012 pa uradno listo rekordov.
2.
TK AZS je obravnavala dopis AK Krka Novo mesto, v katerem zaradi diskvalifikacije atleta na DP
v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 in U12 v Postojni zahtevajo
povračilo štartnine. Delegat AZS je 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 je diskvalificirala naslednje atlete: Lipovec Nejc (MASS), Šetina Urška (B20), Pelko
Andreja (Krka) in Pivk Eva (TRK).
Sklep št. 35
AZS povrne štartnino v višini 11 € naslednjim društvom: AD MASS Ljubljana, ŠD
Dolenjske Toplice, AK Krka Novo mesto in AK Triglav Kranj.
3.
TK AZS je pritožbo Ksenije Predikaka o delu sodnikov posredovala Strokovnemu odboru atletskih
sodnikov, ki ji bo posredoval odgovor.
4.
TK AZS je obravnavala odgovor Timing Ljubljana na štartne bloke, ki niso bili dovolj pritrjeni na
podlago in so se premikali ob štartih. Na tekmovanjih od kategorije mlajših mladincev navzgor se
uporabljajo bloki, na katerih je naprava za zaznavanje napačnega štarta. Težave s štartnimi bloki
oziroma pomanjkljivosti blokov mora Timing Ljubljana rešiti z dobaviteljem.
5.
Sklep št. 36
TK AZS bo na osnovi zbranih sredstev na koledarski borzi namenila spodaj navedenemu društvu
sredstva v višini:
o AD Kladivar Celje - DP za mlajše člane in članice / 400 €
6.
Opravljena je bila analiza vseh tekmovanj na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih
Sodnikov. Komisiji za nagrade in priznanja se posreduje predlog, da se na Dnevih atletike priznanje
za Naj organizatorja podeli:
AK Cestno podjetje Ptuj - organizator je v zadnjih letih izpeljal večje število prvenstvenih
tekmovanj in se izkazal kot uspešen organizator v letu 2010 z organizacijo
štirih prvenstvenih tekmovanj.
7.
V letu 2011 se bo uvedel v tekmovalni sistem Pokal v tekih. Tekmovanja morajo potekati v skladu s
Pravili za atletska tekmovanja. Na omenjena tekmovanja bo TK AZS pošiljala delegata AZS.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

