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
13. korespondenčne seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila sklicana v
ponedeljek, 20. decembra 2010.
Dnevni red:
1.
Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
2.
Homologiranje rekordov na prostem
3.
Razno

AD 1.
28. september 2010 – Savaria pokal v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor)
Atletska zveza Slovenije je poverila izvedbo Savaria pokalu (ml. in st. mladinci / mladinke) AK
Poljane Maribor. 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 – sončno do delno oblačno, vmes kratkotrajna
ploha.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo. Pri metih je nastala zamuda že po prvi disciplini
zaradi večjega števila madžarskih tekmovalcev izven konkurence. Pri samo eni izvedbi dolgih
metov istočasno je nemogoče izvesti 6 metalskih disciplin v 6 urah.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila ustrezno pripravljena.
Stojala za skok v višino dopuščajo najnižjo možno višino le 123 cm (madžarska tekmovalka je
želela skakati na 120cm).
Zunanji del osme proge je na razdalji cca 120 m pokrit z mahom.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je pravočasno in dobro opravila delo.
Ocena: 4
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec in semaforisti so dobro opravili svoje delo.
Ocena: 5

7. Ceremonial
Proglasitve so potekale tekoče po vsaki končani disciplini.
Ocena: 4
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Za nadzor terena je bilo dobro poskrbljeno.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in ni imela dela.
11. Sodniška služba
Sodniki so dobro opravili svoje delo.
Sodniki niso bili v enotnih oblačilih.
Sodnikov na stezi je bilo premalo.
Ocena: 4.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.67

2. oktober 2010 – Troboj reprezentanc pionirjev / pionirk CRO-HUN-SLO v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Atletska zveza Slovenije je poverila izvedbo 3-boja reprezentanc pionirjev / pionirk Hrvaške,
Madžarske in Slovenije AK Poljane Maribor.
Vremenski pogoji na dan tekmovanja so bili ugodni – zjutraj megla, kasneje delno oblačno.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo. Zagotovilo je dobre tekmovalne pogoje in
prijetno vzdušje.
Pri metih je nastala zamuda po tretji disciplini za 15 minut zaradi večjega števila madžarskih
tekmovalcev izven konkurence. Pri samo eni izvedbi dolgih metov istočasno je nemogoče izvesti 6
metalskih disciplin v 6 urah.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila ustrezno pripravljena.
Zunanji del osme proge je na razdalji cca 120 m pokrit z mahom.
Tehtnica za tehtanje orodja je premajhna (kladivo je težko stehtati)
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je delovala zgledno – hitro in učinkovito.V času teka na 600m in 1000m so že bile
postavljene ovire na 4, 5, 6, 7 in 8 progi.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Brez pripomb, razen pri madžarskih dolgoprogaših se ni preverilo štartnih številk na dresih (pripeti
na hrbtu).
Ocena: 3

6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec in semaforisti so dobro opravili svoje delo.
Ocena: 4.5
7. Ceremonial
Proglasitve so potekale tekoče po vsaki končani disciplini.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Nadzor terena je bil zadovoljiv. Tekmovalci so se večinoma lepo obnašali in držali navodil..
Ocena: 4
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
10. Medicinska služba
Medicinska služba je bila prisotna in ni imela dela.
11. Sodniška služba
Sodniška služba je bila številčno preskromna. Sodnikov na stezi ni bilo.
Štarter je postal eden od prisotnih trenerjev.
Sodniki niso bili v enotnih oblačilih.
.
Ocena: 4.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.67

1. in 2. oktober 2010 – APS v mnogobojih na Ptuju (organizator AK Cestno podjetje Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo 83 atletov in atletinj iz 16 klubov in 2 iz Hrvaške.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili oba dneva ugodni.
)

Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Tekmovanje je bilo skrbno pripravljeno in vodeno. Urnik tekmovanja je bil spoštovan.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tekmovališča so bila dobro in pravilno pripravljena.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Tehnična služba je bila dovolj številčna in je dobro opravila delo.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Tajništvo tekmovanja je delalo hitro in natančno.
Ocena: 4.5
5. Prijavnica
Prijavnica je oba dneva pravočasno pričela z delom.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Tekmovalci in spremljevalci so bili sprotno obveščeni o spremembi urnika in vseh rezultatih na
tekmovanju.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Proglasitve so bile takoj po končanem tekmovanju.
Ocena: 4.5

8. Red in disciplina na tekmovališčih
Na tekmovališčih je bil popoln red in tekmovanje je potekalo disciplinirano.
Ocena: 4.5
9. Meritve časov
Na meritve časov ni pripomb.
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil:
o v razpredelnici mnogoboja manjka atlet, ki je odstopil
10. Medicinska služba
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Nudilo pomoč tekmovalki po teku na 800m.
11. Sodniška služba
Sodniška služba je svoje delo dobro opravila, kljub manjšemu številu sodnikov drugi dan
tekmovanja (tekma v Mariboru, trgatev).
Ocena: 4
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.81
Sklep št. 1
Na APS v mnogobojih niso nastopili:
ASB:
Šuntner Katarina (pe U14)
KOB:
Kalanj Lara (pe U12)
PMB:
Mikluš Jure (mmi)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

9. oktober 2010 – Kros občinskih reprezentanc v Mariboru
(organizator AD Štajerska Maribor)
Tekmovanje je potekalo na 1000m krožni stezi. Gozdna pot, dovolj široka za prijavljeno število
tekačev.
Temperatura je bila primerna (cca 12 stopinj) za tek.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo delo. V posameznih službah je bilo zadostno število ljudi.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Brez pripomb.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Brez pripomb.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Končni vrstni red ekip prvotno ni bil pravilno določen. Na ustno pripombo se je vrstni red popravil.
Ocena: 4
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 4
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec je dobro opravljal delo in je všečno povezoval prireditev.
Ocena: 5

7. Ceremonial
Proglasitve so potekale po vsaki kategoriji in so bile tekoče z dobro glasbeno spremljavo.
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 ni imela dela.
11. Sodniška služba
Število sodnikov na progi in na štartno ciljnem prostoru je bilo zadostno. Svoje delo so opravili
dobro.
Ocena: 6
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 6.80

17. oktober 2010 – DP v cestnem teku na 10km v Slovenj Gradcu
(organizator AK Slovenj Gradec)
Tekmovanje je bilo organizirano in izvedeno izjemno dobro. Na dan tekmovanja je deževalo in bilo
kar hladno (cca 7 stopinj).
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Dobro opravilo delo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.
Ocena: 5
3. Tehnična služba
Brez pripomb.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Brez pripomb.
Ocena: 5
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec dobro opravil delo.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Brez pripomb.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Timing Ljubljana dobro opravil delo.

10. Medicinska služba
Ni imela dela.
11. Sodniška služba
Brez pripomb.
Ocena: 4.5
12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga.
SKUPNA OCENA: 7.12

24. oktober 2010 – DP v polmaratonu v Ljubljani
(organizator OO Ljubljanskega maratona)
Tekmovanje je bilo pripravljeno in izvedeno v tradiciji preteklih izvedb maratona. Sistem izvedbe,
vključno z lokacijo štarta in cilja na Trgu republike, ni več primeren za tako množico tekačev. Zlasti
problematična je postavitev cilja, saj se vsako leto pojavljajo težave ob srečevanju počasnih
tekačev, ki tečejo polmaraton in hitrejših tekačev, ki tečejo maraton v drugem krogu.
Vreme je bilo pretežno oblačno, rahlo vetrovno.
Ocena dela služb:
1. Vodstvo tekmovanja
Dobro opravilo delo.
2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.
Ocena: 4.5
3. Tehnična služba
Brez pripomb.
Ocena: 5
4. Tajništvo tekmovanja
Ni bila izdelana ločena štartna lista za tekmovalce, ki so nastopili na DP v polmaratonu.
Ocena: 4.5
5. Prijavnica
Brez pripomb.
Ocena: 5
6. Objava rezultatov in napovedovanje
Napovedovalec dobro opravil delo.
Ocena: 5
7. Ceremonial
Vsi tekmovalci in tekmovalke na DP se niso udeležili proglasitve.
Ocena: 5
8. Red in disciplina na tekmovališčih
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih.
Ocena: 5
9. Meritve časov
Brez pripomb.
10. Medicinska služba
Ustrezno organizirana.
11. Sodniška služba
Sodnikov je bilo manj kot je bilo predvideno, zato je bilo nekaj težav pri usmerjanju tekmovalcev
na Slovenski cesti.
Ocena: 4.5

12. Kontrola dopinga
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga za tekmovalce v maratonu.
SKUPNA OCENA: 6.86

AD 2. – Rekordi na prostem za leto 2010
MLAJŠI MLADINCI
Osmeroboj

6.173

MUHAR Jaka-93

SAT

01. - 02.10.2010

Ptuj

11.49 (-0.8)-6.39 (+0.5)-16.66-51.21 / 15.37 (-0.2)-1.86-70.83-2:55.69

(tablice AZS 2003)

PIONIRKE - U16
3000 m

10:13.14

POKRIVAČ Mateja-95

ORM

28.09.2010

Maribor

BEDRAČ Maja-99

PT

02.10.2010

Ptuj

PIONIRKE - U12
60 m

8.50

-0.1

Sklep št. 2
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem za leto 2010.

AD 3.
Sklep št. 3
TK AZS je na osnovi zbranih sredstev na koledarski borzi namenila spodaj navedenemu društvu
sredstva v višini:
o AK Cestno podjetje Ptuj – APS v mnogobojih / 1.600 €

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

