ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-02 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si

Z A P I S N I K
12. seje Komisije za tekmovalne sisteme AZS (v nadaljevanju: KT AZS), ki je bila v torek,
28. februarja 2006 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Darjo Pungartnik
Odsotni (opravičeno): Benjamin Piškur
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 9. seje, 10. in 11. korespondenčne seje KT AZS
2.
Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2005
3.
Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2006
4.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
5.
Posvet delegatov AZS
6.
Razno

AD 1.
KT AZS ugotavlja, da sklep št. 2. z 9. seje ni bil realiziran. KT AZS je pozvala vsa društva, da do
konca januarja 2006 posredujejo pobude o obliki in vodenju koledarske borze v prihodnje. AZS ni
prejela nobene pobude.
V letu 2006 bo komisija striktno upoštevala določila Razpisov tekmovanj 2006 glede roka prijav
mitingov, ki niso v koledarju tekmovanj AZS. Pričakujemo, da bosta tako strokovni svet kot društva
pravočasno zaznala potrebe po načrtovanju dodatnih mitingov.
Zapisniki 9., 10. in 11. korespondenčne seje se potrdijo.

AD 2. – homologirani rekordi za leto 2005
V skladu s sklepom, sprejetim na 1. seji, je KT AZS homologirala rekorde v mlajših kategorijah v
tistih disciplinah, katere so se pričele izvajati v dvorani v letu 2005 (200m, 400m, 800m, 1500m, 3000m,
troskok).
STAREJŠE MLADINKE
Palica

3.92

ŠUTEJ Tina-88

MASS

23.12.2005

Celje

REČNIK David-81
PLANINŠEC Zoran-80
PLANINŠEC Zoran-80
ŠNAJDER Rok-85
KREVS Mitja-89
PINTAR Svit-88

ŠTA
KAK
KAK
KAK
KRKA
KLC

05.02.1998
08.02.1997
31.02.1997
12.01.2002
05.02.2005
17.12.2005

Budimpešta
Dunaj
Budimpešta
Dunaj
Dunaj
Šempeter pri Gorici

PUC Anja-88
FERJAN Naja-84
BUČAR Janja-88
NARAKS Taja-85
KRAŠOVEC Nina-88
ŠUTEJ Tina-88

KRO
OL
ŠEN
KLC
MB 98
MASS

23.02.2003
17.02.2001
23.02.2003
03.02.2002
23.02.2003
23.12.2005

Dunaj
Bratislava
Dunaj
Dunaj
Dunaj
Celje

MLAJŠI MLADINCI
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
Palica

22.80
50.92
1:58.12
3:58.44
9:11.44
4.70

MLAJŠE MLADINKE
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
Palica

25.06
57.69
2:15.79
4:38.07
10:04.38
3.92

PIONIRJI
200 m
800 m
1500 m
3000 m
Troskok

24.54
2:06.92
4:27.38
10:04.95
13.10

KRANJEC Gregor-87
BREŠAN Jan-90
KOGELNIK Gašper-90
ZEVNIK Vid-91
POTOČAR Sebastijan-69

POM
KLC
KAK
SEV
KLC

26.01.2002
05.02.2005
12.02.2005
05.02.2005
25.02.1984

Dunaj
Dunaj
Linz
Dunaj
Celje

25.06
1:01.38
2:15.79
4:46.25
10:04.38
11.87
11.87

PUC Anja-88
MOČIVNIK Nina-90
BUČAR Janja-88
KRAŠOVEC Nina-88
KRAŠOVEC Nina-88
HOHNJEC Melita-80
ZUPANČIČ Jana-80

KRO
KAK
ŠEN
MB 98
MB 98
NM
TRK

23.02.2003
12.02.2005
23.02.2003
22.02.2003
23.02.2003
19.02.1994
11.02.1995

Dunaj
Linz
Dunaj
Dunaj
Dunaj
Ljubljana
Celje

PIONIRKE
200 m
400 m
800 m
1500 m
3000 m
Troskok

Sklep št. 1
KT AZS potrdi rekorde v dvorani za leto 2005.

AD 3. – homologirani rekordi za leto 2006
ČLANI
Krogla

20.38
20.41

VODOVNIK Miroslav-77
VODOVNIK Miroslav-77

ASB
ASB

22.02.2006
22.02.2006

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

JAGARINEC Sebastjan-87

PMB

21.01.2006

Dunaj

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

MASS
MASS
MASS
MASS
MASS

21.01.2006
21.01.2006
31.01.2006
31.01.2006
20.02.2006

Ljubljana
Ljubljana
Dunaj
Dunaj
Praga

KREVS Mitja-89

KRKA

04.02.2006

Linz

MIHALINEC Maja-89

VEL

28.01.2006

Slovenska Bistrica

BAJEC Vid-92

KLC

04.02.2006

Linz

BRATKIČ Maja-91
BRATKIČ Maja-91

GO
GO

04.02.2006
04.02.2006

Ljubljana
Ljubljana

STAREJŠI MLADINCI
400 m

49.38

STAREJŠE MLADINKE
Palica

3.95
4.00
4.05
4.15
4.15

MLAJŠI MLADINCI
3000 m

8:53.46

MLAJŠE MLADINKE
60 m

7.61

PIONIRJI
800 m

2:04.81

PIONIRKE
Troskok

12.19
12.41

Sklep št. 2
KT AZS potrdi rekorde v dvorani za leto 2006.

AD 4.
17. december 2005 – Miting v Kopru (organizator AK Koper)
Na mitingu so nastopili atleti in atletinje istočasno v teku na 1 miljo. Gre za nastop v mešani
konkurenci. Nastopil samo 1 atlet v hoji.
Sklep št. 3
Rezultati v teku na 1 miljo in v hoji se ne priznajo.
14. januar 2006 – Miting v dvorani v Šempetru pri Gorici (organizator AK Gorica)
Organizator mitinga ni posredoval AZS rezultatno listo tekov, prav tako pa ne rezultatno listo
daljinskih in višinskih skokov. AZS je prejela zgolj tekmovalne zapisnike.

28. januar 2006 – Miting v dvorani v Slovenski Bistrici
(organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
Po izgradnji dvorane pod tribuno stadiona v Slovenski Bistrici je AD Almont organiziral miting.
Ob namestitvi kamer za fotofiniš se je ugotovilo, da je zaradi ozke dvorane možno izmeriti čase
tekmovalcev le na progah 2 do 5, kljub temu, da je v dvorani 7 stez.
Prav tako ni možno postaviti sodnikov na cilju v linijo za ciljno črto.
Pri tekmovanju skoka s palico je prišlo do poškodbe umetne mase na mestu odriva, zato se je na
tem mestu položila 1 cm debela guma dimenzije 150x100 cm.
Zaradi velikega števila prijavljenih atletov v skoku v daljino so zadnje tri kategorije skakale v
serijah (pionirke – pionirji – mlajši mladinci).
Sklep št. 4
KT AZS bo opravila sestanek z organizatorjem, si ogledala dvorano in ocenila
sposobnost izvedbe državnega prvenstva v dvorani.
Sklep št. 5
Zaradi istočasnega nastopanja atletov in atletinj v skoku v daljino, KT AZS rezultatov te
discipline ne bo priznala.
4. februar 2006 – DP v dvorani v krožnih tekih v Linzu
Na tekmovanju je prišlo do odpovedi merilne aparature v teku članic na 800 m. Ker ni bilo ročnih
časomerilcev, je bil določen samo vrstni red tekmovalk.
4. februar 2006 – DP v dvorani za pionirje / pionirke (U16) v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
V organizaciji tekmovanja se je ista oseba pojavljala tako v vlogi vodje tekmovanja in vodje
tajništva tekmovanja. Enak scenarij je bil tudi na mitingu dne 21. januarja 2006 in na državnem
prvenstvu za mlajše mladince / mladinke v dvorani dne 11. februarja 2006.
V biltenu z rezultati manjka finale 60 m ovire za pionirke.
Sklep št. 6
AD MASS Ljubljana se opozori na nezdružljivost funkcije vodje tajništva in vodje
tekmovanja v organizacijskem odboru tekmovanja.
Sklep št. 7
Komisija ne bo izrekla kazni za nenastope na DP v dvorani za pionirje / pionirke (U16).
5. februar 2006 – DP v dvorani za pionirje / pionirke (U14) in (U12) v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
Prvič se je izvedlo DP v dvorani za omenjeno starostno kategorijo. Dopoldanski del tekmovanja se
je končal šele ob 13.40 uri. Tekmovanje v popoldanskem delu je potekalo hitreje kot je bilo
predvideno v Razpisih tekmovanj 2006.
V kategoriji (U12) so imeli v skoku v daljino vsi tekmovalci po štiri poskuse, čeprav je v Razpisih
tekmovanj 2006 natančno opredeljeno, da se to določilo uporablja le ob večjem številu prijavljenih
atletov.
Na tekmovanju je bilo precej poškodb (padci, odrgnine).
Izven konkurence je nastopila Hojč Alenka.
V skoku v višino pri pionirkah (U12) ni bila prijavljena nobena tekmovalka.
Ciljna črta je precej obledela.
Sklep št. 8
Delegat AZS ni ravnal v skladu z Razpisi tekmovanj 2006, ko je dovolil izvedbo samo
štirih poskusov v skoku v daljino. Število poskusov v tehničnih disciplinah lahko
spremeni samo KT AZS.

Sklep št. 9
KT AZS poziva strokovni svet, da ugotovi, zakaj je bilo na omenjenem tekmovanju
toliko poškodb. Hkrati se naj ugotovi, ali je smiselno, da vse pionirske kategorije
nastopajo v šprintericah.
Sklep št. 10
Atletinjo Alenko Hojč, članico AD MASS Ljubljana se diskvalificira zaradi
nepravočasne prijave in nastopa izven konkurence.
Sklep št. 11
Za Razpise tekmovanj 2007 se bo predlagalo, da je potrebno ob prijavi za pionirje in
pionirke (U14) in (U12) navesti celotno matično številko (EMŠO).
Sklep št. 12
KT AZS ne bo izrekla kazni za nenastope na DP v dvorani za pionirje / pionirke (U16) in
(U12).
11. februar 2006 – DP v dvorani za ml. mladince / mladinke v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
TAJNIŠTVO:
o v organizacijski shemi ni bilo vpisanega napovedovalca
o v biltenu z rezultati manjkajo rezultati dveh kvalifikacijskih skupin na 60 m ovire za mlajše
mladinke
o v biltenu z rezultati manjka 6. skupina kvalifikacij 60 m za moške in tri skupine kvalifikacij
60 m za ženske na mitingu
o v biltenu z rezultati manjka finalna skupina 60 m ovire za st. mladince na mitingu.
TEHNIČNA SLUŽBA:
o številk na semaforju pri daljinskih skokih ni bilo možno uporabljati
OBJAVA REZULTATOV
o spiker ob proglasitvi ni vedel (poznal) kratice klubov
Sklep št. 13
Ocena »Tajništva« se zniža iz 5 na 3.
Sklep št. 14
Ocena na »Priprava tekmovališč in naprav, orodja« se zniža iz 5 na 4.
Sklep št. 15
Ocena na »Objava rezultatov in napovedovanje« se zniža iz 5 na 4.
Sklep št. 16
Na DP za ml. mladince/ke v dvorani niso nastopili:
o AKŠ: Labohar Natalija (60m), Brečko Jernej (60m ovire)
o ASB: Novak Mojca (60m)
o GO: Čebron Žan (60m), Markič Jernej (palica)
o KLC: Kocuvan Martina (60m)
o KRKA: Glavač Vesna (palica)
o OL: Testen Urška (60m ovire)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

15. februar 2006 – Miting v dvorani (organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
V jami za doskok je bilo premalo mivke (cca 4-5 cm).
Tekmovalci so nastopili brez štartnih številk.
Na tekmovanju ni bilo zdravniške službe, čeprav je prišlo do poškodbe kolena pri tekmovalki.
V skoku v daljino je bilo izmenično skakanje tekmovalk / tekmovalcev po serijah.

Sklep št. 17
KT AZS opozarja AD Almont Slovenska Bistrica, da upošteva minimalne kriterije v
organizaciji tekmovanj po Razpisih tekmovanj 2006.
Sklep št. 18
Zaradi istočasnega nastopanja atletov in atletinj v skoku v daljino, KT AZS rezultatov
ne bo priznala.
18. februar 2006 – DP v dvorani za st. mladince / mladinke v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
V finalnem teku na 60 m ovire ni nastopil tekmovalec na prvi stezi zaradi bojazni, da se bo
poškodoval zaradi balkona nad stezo.
Na tekmovališču za troskok ni nobene odrivne deske. Odrivna deska za skok v daljino preluknjana
od žebljev.
Del tajniških nalog opravljal delavec Timing Ljubljana.
Na začetku mitinga prišlo do zamude zaradi pripomb trenerjev, da naprava za zaznavanje
napačnega štarta nima atesta in da naprava pokazuje prehiter štart.
Sklep št. 19
Organizatorjem tekmovanj v Celju priporočamo, da pri izdelavi štartne liste za teke
upoštevajo, da so steze 3, 4 in 5 boljše proge, steze 1, 2 in 6 pa slabše proge.
Sklep št. 20
AD Kladivar Celje mora vgraditi eno ali dve odrivni deski za troskok (eno za moške, eno
za ženske). Prav tako je potrebno zamenjati poškodovano odrivno desko pri daljini.
Rok za izvedbo je do naslednje tekmovalne sezone.
Sklep št. 21
AD Kladivar Celje mora v prihodnje organizirati službo tajništva tekmovanja kot
samostojno službo.
Sklep št. 22
Na DP za st. mladince/ke v dvorani niso nastopili:
o AKŠ: Jernej Andreja (60m)
o FIT: Bucalo Rožle (višina)
o GO: Marinič Žan (palica)
o KLC: Topole Aljaž Igor (palica)
o MASS: Zupančič Luka (60m), Povše Blaž (daljina, troskok)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

22. februar 2006 – Miting v dvorani (organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
Trener tekmovalca v suvanju krogle je opravljal naloge vodja sodnikov discipline.
Sklep št. 23
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije je na 2. seji dne 9. junija 2005 sprejel sklep
št. 10, da v sodniški žiriji ne more soditi trener, kadar v disciplini nastopi njegov atlet.
25. februar 2006 – DP v dvorani za člane / članice v Šempetru pri Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
V moškem finalnem teku na 60 m je prišlo do težav. KT AZS bo omenjeni primer obravnavala na
naslednji seji, ko bo prejela vso potrebno dokumentacijo.
V zadnjem času je bilo s strani nekaterih trenerjev precej pripomb na delovanje naprave za
zaznavanje napačnega štarta. Na zahtevo KT AZS je Timing Ljubljana posredoval AZS vse
potrebne certifikate.

Organizator tekmovanja in delegat AZS sta dovolila nastop tekmovalcu iz tujine v troskoku, čeprav
je bila prijava izven prijavnega roka (na dan tekmovanj).
Sklep št. 24
KT AZS naproša Timing Ljubljana, da nam posreduje odgovor, kakšni pogoji morajo
biti izpolnjeni pri montaži naprave za zaznavanje napačnega štarta na štartni blok in
če Timing Ljubljana izpolnjuje oziroma upošteva te pogoje namestitve.
Sklep št. 25
Timing Ljubljana mora zagotoviti računalniški izpis na napravi za zaznavanje
napačnega štarta pri vseh tekih na tekmovanjih, kjer se uporablja naprava.
Sklep št. 26
Na DP za člane / članice v dvorani niso nastopili:
o AKK: Prezelj Marko (60m)
o ASB: Potočnik Martin (60m)
o MASS: Simič Jan (višina), Rupar Matej (palica)
o TRK: Jovanovič Matic (60m)
o VEL: Ahmetovič Ado (60m ovire)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

Sklep št. 27
Atletski klub Kranj ni poslal prijavo na naslov AZS.
V skladu s točko 4.1.18, alinea (j) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev.

AD 5.
Posvet delegatov AZS in glavnih sodnikov bo v soboto, 1. aprila 2006 s pričetkom ob 9.00 uri v
Ljubljani. Dnevni red:
1. Pisanje testov
2. Obnovitev in novosti pravil za atletska tekmovanja (Ambrožič, Godec)
3. Kritičen pogled na delo delegatov AZS in GS v letu 2005 (Peternelj, Majcen)
4. Razprava in pobude o delu

AD 6.
1. Izobraževanje za vodje tajništva tekmovanja bo v petek, 7. aprila 2006 ob 17.00 uri v
Ljubljani.
2. KT AZS je prejela pritožbo AK Olimpija Ljubljana na izrečeno kazen zaradi neizvedbe
mitinga v juliju 2005. Komisija ugotavlja, da ni pristojna za reševanje pritožb, zato ga
odstopamo generalnemu sekretarju v nadaljnje reševanje.
3. Na predlog AK Keor Ptuj KT AZS potrdi spremembo datuma mitinga na Ptuju – iz 28.
junija na 1. julij 2006.
4. Predsednik AZS bo skupaj s KT AZS in strokovnim svetom sklical predstavnike klubov,
kjer bi se dogovorili o smiselnosti mladinskega ekipnega tekmovanja v prihodnje.
5. KT AZS bo ob koncu letošnjega leta najboljše rezultate, dosežene v disciplinah starostne
kategorije pionirjev in pionirk (U14) in (U12) v dvorani in na prostem homologirala kot
nove rekorde.
Prav tako bomo najboljše rezultate v suvanju krogle v dvorani za mlajše kategorije
homologirali kot nove rekorde.
6. KT AZS prosi strokovni svet, da v prihodnje dobivamo zapisnike sej strokovnega sveta
zaradi boljše medsebojne obveščenosti in medsebojnega sodelovanja.
7. V letošnjem letu so bile uvedene nove starostne kategorije pionirjev in pionirk in glede na
pobudo klubov je KT AZS sprejela dopolnitev za DP v mnogobojih v dvorani. Društvo ali
šola lahko prijavi več ekip za DP v mnogobojih v dvorani za vse tri pionirske kategorije.

8. KT AZS podpira prizadevanje in daje pozitivno mnenje k idejni zasnovi dvorane na Ptuju.
9. AD Maribor 98 je naslovil dopis na KT AZS s prošnjo, da se miting v krosu v veteranskih
kategorijah izvede istočasno z nastopom članov in članic. Miting v krosu za veteranske
kategorije se lahko izvede le pred ali pa po državnem prvenstvu.
10. Razpisi tekmovanj 2006 so bili v tiskani izdaji na razpolago bistveno prepozno. Razlog za
pozno izdajo je v pogostem dopolnjevanju tekmovalnega programa in disciplin v
posameznih kategorijah s strani strokovnega sveta. KT AZS bo v letošnjem letu že v mesecu
oktobru pripravila skupni sestanek, kjer bosta KT AZS in strokovni svet skupaj pripravila
izhodišča za leto 2007. Razpisi tekmovanj 2007 morajo biti na razpolago že v januarju 2007.
11. KT AZS je potrdila Poročilo o delu komisije za leto 2005 in sprejela najbistvenejše naloge
za leto 2006:
o certificiranje stadiona v Mariboru, Velenju in Ljubljani,
o izobraževanje delegatov AZS v novembru 2006,
o srečanje tekmovalne in sodniške komisije AZS in AZ Hrvaške
o priprava izhodišč za Razpise tekmovanj 2007 v oktobru 2006
12. KT AZS je v januarju pripravila tradicionalno srečanje s predstavniki hrvaške tekmovalne in
sodniške komisije. Na srečanju sta obe komisiji predstavili analizo pretekle tekmovalne
sezone in posvetili nekaj časa tudi novostim v pravilih za atletska tekmovanja. Predstavniki
hrvaške tekmovalne komisije so zlasti velikokrat poudarili, da so z uvedbo ekipnih
tekmovanj za mlajše kategorije v več krogih v zadnjem obdobju dosegli izredno veliko
število nastopajočih klubov na ekipnih tekmovanjih.
13. AK Domžale je na koledarski borzi pridobil izvedbo DP za mlajše člane in članice. KT AZS
je posredovala investitorju v pisni obliki pripombe na dveh straneh v zvezi s projektno
dokumentacijo. Zavod za šport Domžale zagotavlja, da bodo navedene pomanjkljivosti
odpravljene in da bo na objektu pravočasno položena umetna masa ter zagotovljene vse
naprave, oprema in orodja za nemoteno izvedbo državnega prvenstva.
14. KT AZS je obravnavala projekt tekmovanj za veliko nagrado. Ugotavljamo, da je bila
komisija bistveno premalo vključena v pripravo teh tekmovanj. Po statutu AZS je KT AZS
zadolžena za vodenje tekmovalnih sistemov AZS, vendar ta projekt podpiramo. V prihodnje
zahtevamo, da se projekt vodi preko KT AZS. Pravočasno se je potrebno dogovoriti, kakšne
so pristojnosti KT AZS in kakšne so pristojnosti komisarja velike nagrade.
15. Na podlagi sklepa skupščine je AZS prevzela strošek elektronskih meritev in obdelavo
podatkov na prvenstvenih tekmovanjih po koledarju za leto 2006. Na osnovi tega sta bila
pozvana Timing Ljubljana in AD Kladivar Celje, da oddata ponudbo za izvedbo meritev in
obdelavo podatkov na tekmovanjih. Ponudbo je oddal samo Timing Ljubljana. Z njimi se je
opravil razgovor, določili so se kriteriji opreme za različne nivoje tekmovanj. Dokončna
ponudba je bila posredovana generalnemu sekretarju AZS.
AD Kladivar Celje se ponovno poziva, da odda pisno ponudbo.
Seja je bila končana ob 21.00 uri!

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Komisija za tekmovalne sisteme
predsednik
Gabrijel Ambrožič

