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
13. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek,
25. aprila 2006 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur,
Darjo Pungartnik
Ostali prisotni: generalni sekretar Boris Mikuž, član strokovnega sveta in komisar mednarodne
atletske ligeMartin Steiner

Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 12. seje KT AZS
2.
Status KT AZS v okviru delovanja AZS
3.
Mednarodna atletska liga 2006
4.
Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem
5.
Analiza poročil delegatov AZS
6.
Razno

AD 2. in 3.
Uvodoma je predsednik TK AZS pozdravil Borisa Mikuža in Martina Steinerja ter pojasnil, da sta
bila oba povabljena na sejo zato, da pojasnita in predstavita tekmovanja za Veliko nagrado AZS.
Člani TK AZS ugotavljajo, da je do sestanka prišlo veliko prepozno, da ni bilo koordinacije med
pripravljalci projekta Velike nagrade AZS in TK AZS, čeprav je TK AZS po statutu AZS ena izmed
stalnih delovnih teles UO AZS s svojimi nalogami in obveznostmi. Prav tako TK AZS ni bila
povabljena k ustvarjanju projekta Velike nagrade AZS. Nosilec tekmovalnega sistema v Sloveniji je
TK AZS in tudi vse aktivnosti morajo obvezno potekati preko TK AZS.
Generalni sekretar AZS je pojasnil namen projekta in se zavezal k polnemu sodelovanju v skladu s
statutom AZS.
Martin Steiner je predstavil celoten projekt, ki poteka pod koordinacijo TK AZS. Glede na to, da je
liga pred vrati, da so organizatorji tekmovanj znani, TK AZS pooblašča Martina Steinerja kot
komisarja Velike nagrade AZS, ki je odgovoren za izvedbo tega tekmovanja in tudi sodeluje na
tekmovanju z delegatom AZS. Naloge komisarja in delegata AZS so ločene. Komisar je odgovoren,
da se tekmovanje izvede v skladu s Pravili za tekmovanja, da so zagotovljene vse discipline iz
projekta in da so zagotovljene vse marketinške in ostale aktivnosti. Delegat AZS je odgovoren za
tehnično izvedbo tekmovanj in dosedanje delo delegatov AZS ostane v enakem obsegu in na enak
način.
Po razpravi je bil sprejet:
Sklep št. 1
Generalni sekretar posreduje TK AZS gradivo o mednarodni ligi takoj po seji, le-ta pa
ga bo posredovala vsem delegatom AZS.

AD 1.
Pri pregledu zapisnika 12. seje je bilo ugotovljeno, da nekateri sklepi še niso bili realizirani.
Sklep št. 4 – ogled dvorane v Slovenski Bistrici in ocenitev sposobnosti izvedbe državnega
prvenstva v dvorani bo komisija opravila istočasno s certifikacijo stadiona v

Slovenski Bistrici, ki bo v nedeljo, 14. maja 2006 pred mitingom za Veliko
nagrado AZS.
Točka AD 6, 2. točka – TK AZS zahteva od generalnega sekretarja odgovor v zvezi s pritožbo AK
Olimpija Ljubljana na izrečeno kazen glede nadaljnje pravice nastopanja.
Točka AD 6, 15. točka – AD Kladivar Celje kljub naknadnemu pozivu ni oddal ponudbe za
elektronsko merjenje in obdelavo podatkov.
Sklep št. 2
TK AZS potrdi zapisnik 12. seje.

AD 4. – Homologiranje rekordov v dvorani:
STAREJŠE MLADINKE
Palica

4.16

ŠUTEJ Tina-88

MASS

04.03.2006

Lingolsheim

Na Svetovnem dvoranskem prvenstvu v Moskvi je Matic Osovnikar izenačil rekord v teku na 60 m.
V skladu s Pravili za atletska tekmovanja in Razpisi tekmovanj 2006 je potrebno tudi v primeru
izenačenega rekorda opraviti kontrolo dopinga. Ker ni bila opravljena kontrola dopinga, je TK AZS
sprejela
Sklep št. 3
TK AZS ne homologira rezultata 6.53 v teku na 60 m Matica Osovnikarja kot izenačen
rekord, ker ni bila opravljena kontrola dopinga.

AD 4. – Homologiranje rekordov na prostem:
STAREJŠE MLADINKE
10000 m
Kladivo-4

35:17.74
56.57

KOSOVELJ Mateja-88
KRIŽNIK Lucija-87

NANOS
FIT

25.03.2006
15.04.2006

Velenje
Ljubljana

BOGOVIČ Tomaž-89

FIT

18.03.2006

Koper

MLAJŠI MLADINCI
Kladivo-6

64.92

Sklep št. 4
TK AZS potrdi rekorde na prostem za leto 2006.

AD 5.
25. februar 2006 – DP v dvorani za člane / članice v Šempetru pri Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Po Razpisih tekmovanj 2006 in po sklepu Komisije za tekmovalne sisteme AZS je bila na
Prvenstvu Slovenije v dvorani za člane in članice uporabljena naprava za zaznavanje napačnega
štarta. TK AZS ugotavlja, da je omenjena naprava atestirana na podlagi dokumenta, ki ga je dostavil
Timing Ljubljana.
V finalnem teku na 60 m za člane je prišlo do zapleta in različnih odločitev odgovornih
oseb. V omenjenem teku je prišlo do diskvalifikacije tekmovalca na progi 5 zaradi prehitrega štarta,
kar je bilo vidno na displaju. Glavni sodnik za teke je pregledal izpis iz naprave za zaznavanje
napačnega štarta. Predstavljeni diagram ni kazal napačen štart, ampak moč. Na istem izpisu so bili
reakcijski časi vseh nastopajočih v finalnem teku. Pri tekmovalcu na 5 progi je bil reakcijski čas
0.045 sekunde. Glavni sodnik za teke je na podlagi grafikona preklical diskvalifikacijo in mu
omogočil ponovni štart.
TK AZS je zahtevala od Timing Ljubljana:
o uradno pisno pojasnilo s strani operaterja v zvezi z omenjenim dogodkom,
o izpis finalnega teka, v katerem se je opisana zadeva dogajala.

Prav tako je TK AZS zaprosila Timing Ljubljana, da 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.
Na osnovi pridobljene dokumentacije s strani delegata AZS, glavnega sodnika ter naknadno še
Timing Ljubljana je TK AZS sprejela:
Sklep št. 5
TK AZS na podlagi kršenja 161. člena/2 Pravil za tekmovanja spreminja odločitev
glavnega sodnika in diskvalificira atleta Matjaža Borovino iz AK Postojna zaradi tega,
ker je naprava za zaznavanje napačnega štarta zaznala pobeg z reakcijskim časom 0.045
sekunde, kar je po pravilih za tekmovanja napačen štart.
Zaradi tega se spremeni vrstni red, ki je sledeči:
1.
2.
3.
4.
5.

BRATOŽ Marko
OSOVNIKAR Matic
ŽUMER Jan
FRIDRIH Boštjan
KRIŽAJ Luka

GO
MASS
MASS
ASB
KRO

1981
1980
1982
1979
1982

6,65
6,67
6,79
6,90
7,02

Na izobraževanju delegatov AZS in glavnih sodnikov je bil analiziran primer, ki se je zgodil na
članskem dvoranskem prvenstvu v Šempetru pri Gorici in v izogib morebitnim podobnim težavam
v prihodnje pojasnjena vloga glavnih sodnikov za teke pri štartih.
4.- 5. marec 2006 – DP v mnogobojih v dvorani (st. in ml. mladinci, pionirji U16 in U14) v
Celju (organizator AD Kladivar)
Na državnem prvenstvu se je prvič pojavila kategorija pionirjev U14. V kategoriji st. in ml. mladink
so nastopile samo po tri tekmovalke.
TK AZS ugotavlja, da tajništvo tekmovanja ni opravilo obdelavo podatkov na tekmovanju v skladu
z navodili iz Razpisov tekmovanj 2006. Vsaka disciplina mora biti obdelana posebej z vsemi
poskusi v posameznih serijah oziroma skokih na določeni višini. Rezultati so bili samo preneseni v
skupno razpredelnico nastopajočih.
Prav tako Timing Ljubljana ni izdelal rezultatne liste v skladu z Razpisi tekmovanj 2006.
Sklep št. 6
Ocena »tajništva tekmovanja« se zniža iz 5 na 3.5.
Sklep št. 7
Timing Ljubljana mora v prihodnje izdelati rezultatno listo v skladu z navodili Razpisov
tekmovanj 2006.
11. marec 2006 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani (pionirji / pionirke U12)
v Celju (organizator AD Kladivar)
Tekmovanje je bilo odlično izvedeno. Na pobudo klubov je TK AZS naknadno omogočila nastop
več ekipam iz istega kluba. Nastopilo preko 30 posameznikov v vsaki kategoriji.
Glede obdelave podatkov v tajništvu in glede Timing Ljubljana veljajo enake ugotovitve kot na
tekmovanju pred tednom dni.

18. marec 2006 – DP v krosu v Mariboru (organizator AD Maribor 98)
Tekmovanje je bilo dobro organizirano. Razveseljuje nastop večjega števila atletov v mlajših
kategorijah. Tajništvo tekmovanja je naredilo nekaj napak pri štartni listi (napačne razdalje prog,
letnice nastopajočih).
Strokovnemu svetu dajemo sledečo pobudo:
Sklep št. 8
Za leto 2007 je potrebno razmisliti, ali bo še kategorija člani – kratki kros, ker ga IAAF
ukinja iz svojega programa.
V primeru, da ta kategorija ostane, je potrebno kategorijo ml. mladincev in članovkratki kros poenotiti glede razdalje, da lahko kategoriji nastopita istočasno.
Sklep št. 9
Na DP v krosu niso nastopili:
o KLC: Funtek Daša (mme), Lenart Dejan (či-kratki kros), Lobe Jernej Marko, Jutršek Luka
in Poteko Urh (mmi)
o MB 98: Špes Boris in Kmetič Branko (či-kratki kros), Šalamun Igor (či)
o PSČ – Vojska Marko (či)
o SEV – Sinkovič Lucijan (mmi)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

18. marec 2006 – Zimsko v metih (st. mladinci/mladinke, pionirji / pionirke v Kopru
(organizator AK Koper)
Odlično izvedeno tekmovanje je zasenčil izpad trenerja Vladimirja Keva iz AK FIT Brežice.
Tekmovalka iz AK Fit Brežice ni nastopila, ker je ni bilo. Že po končani disciplini meta diska za
pionirke je ugovarjal glavnemu sodniku, da atletinja kasneje nastopi v kategoriji starejših mladink.
S strani uradnih oseb na tekmovanju je bilo opravljeno več razgovorov, kjer je bilo ugotovljeno, da
se tekmovalka ni javila v prijavnici za nastop v svoji kategoriji, niti jo ni bilo možno najti. Trenerju
je bila dana možnost, da tekmovalka nastopi pod pritožbo, s čimer pa se trener ni strinjal in je začel
glasno zmerjati delegata AZS in TK AZS.
Sklep št. 10
TK AZS najostreje obsoja ravnanje trenerja Vladimirja Keva iz Brežic, ki je hkrati
pedagog in tudi nacionalni trener za mete in bi se kot tak moral zavedati posledic
svojega izpada, ki je bil na javnem mestu.
Ob njegovih žalitvah delegata AZS in TK AZS sta bila kršena še trenerski in sodniški
kodeks.
Prav tako pozivamo generalnega sekretarja AZS in Združenje atletskih trenerjev, da se
do omenjenega incidenta opredelita in svoje stališče posredujeta TK AZS z namenom,
da do podobnih primerov ne bi več prišlo.
Sklep št. 11
Na tekmovanju ni nastopila:
o KRO: Banjac Kristina (krogla, kladivo)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

25. marec 2006 – Odprto DP v dolgih tekih v Velenju (organizator AK Velenje)
Na tekmovanju so se kot pomoč pri delu sodniške službe uporabili čipi, kar se je pokazala kot dobra
rešitev. Bolj zaskrbljujoče je, da v kategoriji mlajših članov in mlajših članic ni bilo nobene

tekmovalke. V teku na 10 km je skupaj nastopilo 33 tekmovalcev, kar je odločno preveč in se niso
upoštevala navodila iz Razpisov tekmovanj 2006 o maksimalno možnem številu nastopajočih v eni
skupini.
Sklep št. 12
Organizator tekmovanja mora upoštevati Razpise tekmovanj in navodilo o maksimalno
možnem številu tekmovalcev v eni skupini, ker je v nasprotnem primeru ogroženo delo
sodniške službe.
Sklep št. 13
Na tekmovanju niso nastopili:
o DOM: Mladenovič Suzana (sme)
o MASS: Čaušević Sadet (či)
o VEL: Pliberšek Tomaž (či)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

Atletska zveza Slovenije ni prejela prijave AK Velenja.
Sklep št. 14
AK Velenje se kaznuje v skladu s točko 4.1.18, alinea (j) Razpisov tekmovanj 2006 v višini 5.000
tolarjev.

Prijava AK Portovald iz Novega mesta je bila napačno izpolnjena.
Sklep št. 15
AK Portovald Novo mesto se kaznuje v skladu s točko 4.1.18, alinea (k) Razpisov
tekmovanj 2006 v višini 5.000 tolarjev.
26. marec 2006 – Zimsko v metih (člani / članice, ml. mladinci / mladinke v Brežicah
(organizator AK Fit Brežice)
Tekmovanje je bilo dobro organizirano. AK FIT Brežice mora urediti mrežo za met diska in kladiva
v skladu s Pravili za tekmovanja.
Sklep št. 16
Na tekmovanju niso nastopili:
o AKŠ: Rožanc Andrej (kopje-či)
o KRKA: Kovačič Davorin (kladivo-či)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

15. april 2006 – Ekipno mladinsko v Ljubljani (organizator AD Kronos)
Na tekmovanju je nastopilo 6 ženskih in 5 moških ekip. Tekmovanje je potekalo po razpisih iz leta
2005. Pomanjkljivosti pri delu služb organizacije tekmovanja:
Tajništvo tekmovanja in Timing Ljubljana:
Napake v rezultatni listi (napačen predznak vetra pri ženski daljini; napačen vrstni red pri moški
palici; napačen vrstni red pri ženski višini; napačen vrstni red pri moški višini; napačno točkovanje
pri mladinkah na 3000 m, disk in 400 m (po 1 rezultat); napačne skupne točke pri mladinkah).
Tehnična služba:
o na ciljni črti slabo vidni črni kvadratki,
o slabo vidne črte zaletišča za daljino in troskok,
o ni označeno središče kroga za disk in kladivo,
o ni bilo osebja za upravljanje s semaforji.

Sklep št. 17
Ocena »Tajništva« se zniža iz 4 na 3.
Sklep št. 18
Ocena »Priprava tekmovališč in naprav, orodja« se zniža iz 5 na 3.5.
Sklep št. 19
TK AZS zahteva od Timing Ljubljana, da je v prihodnje rezultatna lista brez zgoraj
navedenih napak.
Sklep št. 20
Vrstni red in seštevek točk pri mladinkah je sledeči:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AD KRONOS, Ljubljana
AD KLADIVAR, Celje
AD MASS, Ljubljana
AK FIT, Brežice
AK KRKA, Novo mesto
AK DOMŽALE, Domžale

14.712
13.370
13.347
12.362
11.302
9.635

Sklep št. 21
Vsi organizatorji so dolžni v prihodnje pošiljati na AZS rezultatno listo v elektronski
obliki. Izdelana mora biti v skladu z Razpisi tekmovanj 2006.

AD 6.
1.
TK AZS še ni uspela obvestiti klube, na kakšen način se organizatorji tekmovanj dogovarjajo za
najem merilne ekipe in obdelavo podatkov. Že v mesecu decembru 2005 je TK AZS opravila
razgovore s Timing Ljubljana in definirala tehnične pogoje. Pogoji za izvedbo meritev in obdelavo
podatkov na različnih nivojih tekmovanj so bili skupaj s predlogom pogodbe predani generalnemu
sekretarju 20. januarja 2006, vendar pogodba še danes ni podpisana.
Sklep št. 22
TK AZS zahteva, da se pogodba podpiše do 10. maja 2006, da bomo lahko vse
organizatorje prvenstvenih tekmovanj obvestili s pogoji meritve in obdelave podatkov.
2.
V zadnjem času so vse pogostejše in neupravičene pripombe s strani trenerjev na račun delovanja
naprave za zaznavanje napačnega štarta, na katerega delovanje TK AZS nima pripomb, zato je TK
AZS sprejela:
Sklep št. 23
TK AZS daje pobudo Združenju atletskih trenerjev, da se v okviru stanovskega
združenja predstavi delovanje omenjene aparature s strani Timing Ljubljana.
3.
Opažamo, da se na tekmovanjih čedalje bolj uporabljajo slabi štartni bloki, ki ne zagotavljajo dovolj
čvrste opore tekmovalcem ob štartih. Štartni bloki nimajo ustreznih konic za stabilizacijo bloka na
podlago.
Sklep št. 24
TK AZS apelira na vse klube, da pred prihajajočo sezono pregledajo štartne bloke in
odpravijo pomanjkljivosti.
4.
Kljub pozivu društvom, da posredujejo svoje poglede in predloge za obliko koledarske borze, TK
AZS ni prejela niti enega predloga. Do meseca septembra 2006 bo TK AZS pripravila predlog
koledarske borze 2007 za potrditev na UO AZS.

5.
TK AZS je prejela pritožbo AK Ptuj na delo delegata AZS na državnem prvenstvu v dvorani za
starejše mladince. Po izvršenem žrebu finalnega teka na visokih ovirah tekmovalec iz Ptuja ni želel
nastopiti na prvi progi zaradi slabega občutka, ki jo daje strop balkona.
Zavedamo se, da tekmovalni pogoji v naših dvoranah niso povsod najboljši, vendar je potrebno
obstoječe stanje upoštevati, dokler ne bomo imeli krožne dvorane v Sloveniji.
Sklep št. 25
TK AZS zavrača pritožbo AK Ptuj, saj je delegat AZS deloval v skladu s Pravili za
tekmovanja in ni zanemaril pravilnost in varnost tekmovanja udeležencev državnega
prvenstva.
6.
Po Razpisih tekmovanj 2006 so organizatorji dolžni zagotoviti bočne štartne številke. Zaradi
tehnične nezmožnosti bočne številke ni potrebno zagotoviti v letu 2006.
7.
Organizatorje tekmovanj opozarjamo, da so dolžni zagotoviti zdravniško službo tudi na mitingih
zaradi zdravniške oskrbe tekmovalcem.
8.
Sprememba barve klubskih dresov
o KAK Ravne - modra bela rumena
o AK Velenje - rumeno zelena
9.
TK AZS opravi razgovor s Timing Ljubljana na temo obdelava podatkov, izpis obdelanih podatkov
in posredovanje rezultatne liste organizatorju tekmovanja. Zadolžen za ta segment je Zdravko
Peternelj, tajnik TK AZS.
10.
TK AZS je v zadnjem času opravila dva izobraževanja. Prvi je bil posvet delegatov AZS in glavnih
sodnikov. Od vabljenih 68 sodnikov se je posveta udeležilo 46 oseb, med katerimi je bilo tudi 14
delegatov AZS. Manjkajočih 22 sodnikov je bilo ponovno pozvanih, da se udeležijo ponovitve
posveta.
Gabrijel Ambrožič je prisotne seznanil z novostmi iz Pravil za atletska tekmovanja, ki so stopila v
veljavo s pričetkom letošnjega leta. Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije je že pripravil
prevod iz angleške verzije, sedaj pa pospešeno pripravlja čistopis prevoda. Prevod pravil za atletska
tekmovanja naj bi izšel predvidoma v mesecu juniju. Do izida Pravil za tekmovanja se bo pripravil
izvleček najpomembnejših novosti in posredoval Zborom atletskih sodnikov.
V nadaljevanju posveta so udeleženci reševali teste. Precejšnje število vprašanj se je nanašalo tudi
na predstavitev novosti pravil, ki jih je uvodoma podal Gabrijel Ambrožič. Po pisanju testov je Igor
Godec v Power Pointu predstavil rešitve testov.
Rezultati testov so pokazali odlično znanje delegatov AZS in glavnih sodnikov, za kar si vsi
zaslužijo pohvalo in priznanje.
Drugo izobraževanje je bilo namenjeno vsem tajnikom klubov, ki se pojavljajo v vlogi vodje
tajništva. Kljub večkratnim vabilom in odpovedi, je bil seminar izpeljan 21. aprila 2006, katerega pa
so se udeležili le 4 predstavniki klubov Almont Slovenska Bistrica, Šentjernej, Krka Novo mesto in
Kladivar Celje. Glede na to, da postaja služba tajništva slabši del v organizaciji tekmovanja in na
slabšo delo ves čas opozarja TK AZS, smo zelo razočarani nad tako slabo udeležbo. Ker je pred
vrati tudi mednarodna atletska liga, nas upravičeno skrbi, da bodo pomanjkljivosti dela te službe
slabši del organizacije tekmovanja.

11.
TK AZS je naslovila na UO AZS pobudo, da se za priznanje rekorda v absolutni mladinski
kategoriji obvezno opravi tudi kontrola dopinga. UO AZS je sprejel sklep, da se pobuda dopolni in
finančno ovrednoti. V skladu s sklepom UO AZS je TK AZS pripravila dopolnjen predlog in ga
posredovala generalnemu sekretarju.
Od generalnega sekretarja prosimo za odgovor, kdaj bo gradivo obravnavano na UO AZS.

Zapisal:
Zdravko Peternelj

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

