Letališka cesta 33c, 1122 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
15. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 5. marca 2015 ob
16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 13. in 14. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov v dvorani
4. Dopis AK Krka Novo mesto
5. Dopis Timing Ljubljana
6. Plačilo stroška GS
7. Mešani nastopi na mitingih
8. Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke – sprememba urnika
9. Izobraževanje fotofiniš sodnika v organizaciji EA
10. Celostna podoba štartne in rezultatne liste

AD 1.
Na zapisnik 13. in 14. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdita se zapisnika 13. in 14. seje TK AZS.

AD 2.
18. januar 2015 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 185 atletov in atletinj iz 25 klubov. Na tekmovanju so nastopili
tudi učenci in učenke iz 2 osnovnih šol.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Miting se ni zaključil v skladu z navodili
Priročnika za atletsko sezono 2015.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.8
4.1
4.1
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.8
3.8
4.25
6.23

Pomanjkljivosti:
o s kredo zarisane oznake stez na cilju
o ob vključitvi ozvočenja je signal motil fotofiniš kamero, zato je bilo potrebno ročno
resetiranje (nekaj krat)
o sodniška žirija v skoku v daljino po zaključku discipline ni naredila vrstnega reda v 1. in 2.
skupini (pri pionirjih) v tekmovalnem zapisniku

Sklep št. 2
Tekališče v atletski dvorani v Ljubljani je v zelo slabem stanju, zato TK AZS predlaga
nujno obnovo. Nujne obnove so potrebne tudi vse naprave v dvorani.
Sklep št. 3
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
KRKA: Erpič Matic (60m, daljina), Irt Katja (60m, daljina)
KRO:
Prelog Žak (60m, daljina), Žnidaršič Žiga (daljina), Popovič Aneja (60m ovire, daljina)
MASS: Lipovec Lovro (60m, daljina)
OL:
Gorenc Anže Marjan (60m, daljina), Fois Mila (daljina)
PMB:
Gornik Pia (60m)
TRK:
Dizdarević Alen (60m, daljina),
VEL:
Kos Aljaž (daljina), Wlodyga Nuša (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

24. januar 2015 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 220 atletov in atletinj iz 28 klubov in ene osnovne šole.
Organizacija tekmovanja je bila dobro načrtovana. Vse službe so bile dobro organizirane.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.8
4.5
4.6
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4
5
6.86

Pomanjkljivosti:
o na desnem stojalu za palico ni merilnega traka
o sodniška žirija v skoku v daljino po zaključku discipline ni naredila vrstnega reda v 1. in 2.
skupini (pri pionirjkah) v tekmovalnem zapisniku
Sklep št. 4
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
ADP:
Sotošek Timotej (60m), Markežič Maja (60m, daljina), Peric Kristina (daljina)
AKR:
Gašperin Mitja (troskok)
BLED:
Štular Jon (60m, daljina)
BRE:
Rovan Naja (palica)
DOM:
Lapajne Črt (60m)
KRO:
Jošić Tamara (60m)
MASS: Osolnik Ajda (palica)
ŠL:
Rakovec Sušnik Mark (60m)
TRK:
Rožman Urša (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

25. januar 2015 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U12 v Slovenski Bistrici
(organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 135 atletov in atletinj iz 20 klubov in petih osnovnih šol.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano. Vodenje tekmovanja je bilo dobro organizirano in
izpeljano.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.5
4
4.5
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.5
4.6
6.44

Delegat AZS je dve tekmovalki v skoku v daljino prestavil iz 2. v 1. skupino ter jima omogočil
nastop tudi v skoku v višino.
Sklep št. 5
Praviloma atlet nastopa v skupini, v katero je bil izžreban. Delegat AZS ima pravico, da
naredi izjemo in atleta prestavi v drugo skupino, vendar mora svojo odločitev
obrazložiti v poročilu.
Sklep št. 6
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
AKŠ:
Švigelj Nejc (60m)
MASS: Murovec Erik (60m, daljina)
PMB:
Gornik Til (60m, daljina), Gornik Žana (60m, daljina)
TRK:
Mlinar Jaka (60m, daljina), Pungerčar Vid (60m, daljina)
VEL:
Krajnc Lana (60m), Štruc Tara (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

31. januar 2015 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 168 atletov in atletinj iz 27 klubov.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, sama izvedba oziroma vodenje pa na spodnji meji
minimuma.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3
3
4.7
4.5
2.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.5
4.2
4
5.31

Pomanjkljivosti:
o zamuda urnika zaradi počasne priprave skakališča skoka s palico (premalo osebja v tehnični
službi)
o dvorana zjutraj precej hladna
o na stezi precej prahu
o na štartu ni bilo številčnih oznak za steze
o precej obrabljena odrivna deska (kasneje zamenjana)
o premalo mivke v jami
o zgornja blazina doskočišča za palico zelo obrabljena, še zlasti sprednji del

Sklep št. 7
Tekmovanje je bilo organizirano površno zaradi premajhnega števila osebja v tehnični
službi. Na pomanjkljivosti je opozorilo tudi več trenerjev.
Napovedovalec - komentator mora ustvariti dobro vzdušje s svojimi napovedmi in ne le
seznanjati gledalcev z rezultati.
Sklep št. 8
Zaradi kršitve Pravil za atletska tekmovanja in določil v Priročniku za atletsko sezono
2015, točka 4.1.19, se AD Kladivar Celje izreka kazen v višini 40,00 EUR.
Sklep št. 9
Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
KLC:
Serdoner Tina (60m)
KRKA: Zupan Matic (60m), Turk Špela (višina)
MASS: Kocjan Gašper (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

1. februar 2015 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke
U 14 v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 138 atletov in atletinj iz 17 društev in ene šole. Precej društev je
nastopilo z več ekipami.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, dobro pripravljeno in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.8
4.7
4.8
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3
4.2
4.8
6.76

Pomanjkljivosti:
o za suvanje uporabljali 2 težki žogi, ki sta bili različne velikosti
o sodniški žiriji pri daljini in težki žogi po zaključku discipline nista naredili vrstnega reda v
tekmovalnem zapisniku
o na pošti pozabili prevzeti medalje
Sklep št. 10
Organizator tekmovanja mora zagotoviti več »težkih žog« različnih premerov, vendar
enake teže.
Na tekmovanju je prišlo do spremembe v izvajanju zaporedja disciplin mnogoboja.
Sklep št. 11
Delegat AZS se je brez posveta s TK AZS odločil o zamenjavi vrstnega reda izvajanja
disciplin mnogoboja (daljina / žoga). V biltenu z rezultati je preglednica rezultatov
narejena po razpisu tekmovanja, ne pa po dejanski izvedbi.
Sklep št. 12
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
AKR:
Makuc Rok
KP:
Haskić Elvedin, Vidic Lara, Novoselić Nika
PMB:
Kosmačin samo
TRK:
Osojnik Luka
VEL:
Osojnik Matija, Sušec Matevž, Wlodyga Nuša
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

7. februar 2015 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 120 atletov in atletinj iz 19 klubov.
Tekmovanje je bilo dobro zastavljeno, načrtovano in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.2
4
4
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4.5
6.12

Pomanjkljivosti:
o težave z napravo za zaznavanje napačnega štarta
o 1 urna zamuda pri višinskih skokih
o zgornja blazina doskočišča za palico zelo obrabljena, še zlasti sprednji del
Sklep št. 13
Štartni prostor ni bil ograjen, zato so lahko vsi nemoteno dostopali v ta prostor.
Narejena je bila strokovna napaka uradnih oseb na štartu teka. Naprava za zaznavanje
napačnega štarta je zaznala pobeg, vendar so uradne osebe spremenile odločitev.
TK AZS je tudi prejela pritožbo Timing Ljubljana na postopke, ki so se odvijali na
štartu tekov.
Sklep št. 14
Vse več je štartov z elektronsko štartno pištolo. Za zaustavitev tekov morajo štarterji
uporabljati drugo klasično pištolo ali pa najmanj piščalko.
Sklep št. 15
Na DP v dvorani za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Krnc Lara (daljina)
BRE:
Zupanc Tilen (60m)
KLC:
Šuster Jaša (60m)
KRO:
Ljubič Leon (60m, 60m ovire)
MASS: Kolenc Nina (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

8. februar 2015 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke
U12 v Slovenski Bistrici (organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo 135 atletov in atletinj iz 16 društev in osmih šol.
Tekmovanje je bilo odlično načrtovano vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
4
4
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o na stezah ni številk stez (ne na štartu in ne na cilju)
o za suvanje uporabljali žoge različne velikosti

4
4
4.9
6.62

Na tekmovanju je prišlo do spremembe v izvajanju zaporedja disciplin mnogoboja.
Sklep št. 16
Delegat AZS se je po posvetu s TK AZS odločil o zamenjavi vrstnega reda izvajanja
disciplin mnogoboja (daljina / žoga). V biltenu z rezultati je preglednica rezultatov
narejena po razpisu tekmovanja, ne pa po dejanski izvedbi.
V pionirskih kategorijah lahko na prvenstvenih tekmovanjih nastopajo učenci OŠ, ki pa jih
praviloma prijavljajo društva. Dogaja se, da na tekmovanju ne nastopijo.
Sklep št. 17
Na prvenstvenih tekmovanjih lahko nastopajo tudi učenci / učenke OŠ, ki pa jih
praviloma prijavljajo društva. V primeru, da učenec / učenka na tekmovanju ne
nastopi, bo kazen za nenastop poravnal tisti, ki ga je prijavil.
Sklep št. 18
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
ASKR:
Lavtižar Vedrnik Amadeja
AKŠ:
Ramšak Larisa
MASS: Hren Anamarija, Volavšek Ema
PMB:
Pinterič Anej, Bedrač Plazovnik Ana Lenka, Krajnc Lara, Zupan Žitnik Lana
TRK:
Videnovič Luka, Bohinc Nika
VEL:
Glavnik Maruša, Štruc Tara
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

8. februar 2014 – DP v dvorani v krožnih tekih v Linzu
Prvenstvo Slovenije v krožnih tekih se je izvedlo v Linzu. Nastopilo je 155 tekmovalcev.
Počasno delovanje ekipe štarterjev in merilne ekipe. Težava določitve vrstnega reda že v prvi
disciplini teka na 3000 m (skupni štart mladink in članic).
Obveščanje gledalcev in tekmovalcev je dobro opravil Slavko Malnar.
Sklep št. 19
Za leto 2016 je potrebno najti ustrezen termin izvedbe državnega prvenstva. Preveriti je
potrebno več lokacij za izvedbo tekmovanja in se po potrebi dogovoriti s hrvaško
atletsko zvezo o skupni izvedbi. Hkrati je potrebno precizirati vse elemente organizacije
tekmovanja v tujini.
Sklep št. 20
Na DP v dvorani v krožnih tekih niso nastopili:
NAV:
Srovin Maša (400m-me)
ŠTA:
Sernc Maruša (3000m-me)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

14. februar 2015 – DP v dvorani za člane / članice v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana) in v Celju (AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 105 atletov in atletinj iz 15 klubov. Disciplini skoka s palico za
moške in ženske sta se izvedli v Celju.
Istočasno s članskim DP se je izvedlo tudi DP za veterane.
Tekmovanje je bilo pravočasno in dobro načrtovano ter vodeno.

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

4
4
5
4.6
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.8
4.77
6.54

Sklep št. 21
Na DP v dvorani za člane in članice niso nastopili:
DTO:
Jovanovič Uroš (60m)
MASS: Medvešek Grega (60m ovire), Strajnar Sara (60m), Berčič Maja (palica)
OL:
Bricelj Lara (60m)
VEL:
Enci Tadej (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2015 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

Sklep št. 22
V skladu z določili Priročnik za atletsko sezono 2015 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
KLC:
Tivadar Matej (60m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR.

15. februar 2015 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici
(organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo 51 atletov in atletinj iz 15 klubov ter 2 atleta iz BIH.
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in ustrezno vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
5
4.9
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
5
7.17

28. februar 2015 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski
kategoriji na Ptuju (organizator AK Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo 70 atletov in atletinj iz 17 klubov ter dva atleta iz Brazilije.
Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
4.9
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
5
7.23

Sklep št. 23
V skladu z določili Priročnik za atletsko sezono 2015 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
TRK:
Teršek Robert (kopje)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR.

28. februar 2015 – Skakalni miting v Brežicah (organizator AK Brežice)
Organizator je razpisal tri moške in tri ženske discipline (daljina, višina in palica).
Izveden je bil samo skok s palico v moški in ženski kategoriji in še to v mešani konkurenci.

AD 3.
Rekordi v dvorani za leto 2014
STAREJŠE MLADINKE
Višina

1.83

OMERZU Lara-98

BRE

28.12.2014

Novi Sad

Sklep št. 24
TK AZS ne potrdi zgoraj navedenega rezultata za nov rekord v dvorani, ker o
doseženem rezultatu ni bila obveščena Komisija za antidoping AZS.
MLAJŠE MLADINKE
Višina

1.83

OMERZU Lara-98

BRE

28.12.2014

Novi Sad

5.98

BEDRAČ Maja-99

PT

27.12.2014

Celje

PIONIRKE (U16)
Daljina

Sklep št. 25
TK AZS potrdi zgoraj navedena rezultata za nova rekorda v dvorani za leto 2014.

Rekordi v dvorani za leto 2015
ČLANI
400 m

46.59

JANEŽIČ Luka-95

KLC

31.01.2015

Dunaj

HORVAT Anita-96
OMERZU Lara-98

MASS
BRE

08.02.2015
07.02.2015

Linz
Celje

OMERZU Lara-98

BRE

07.02.2015

Celje

GRAHOVAC Gregor-00
VUKOVIČ Jan-00
VUKOVIČ Jan-00

KLC
KLC
KLC

17.01.2015
17.01.2015
08.02.2015

Dunaj
Dunaj
Linz

GLOJNARIČ Nika-00

BRE

10.01.2015

Ljubljana

ULČAR Tilen-02
LIPOVEC Nejc-02

ADAS
MASS

10.01.2015
18.01.2015

Ljubljana
Ljubljana

VRHOVNIK Žan-04
VRHOVNIK Žan-04
VRHOVNIK Žan-04

ADAS
ADAS
ADAS

18.01.2015
25.01.2015
25.01.2015

Ljubljana
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

STAREJŠE MLADINKE
400 m
Višina

55.34
1.85

MLAJŠE MLADINKE
Višina

1.85

PIONIRJI (U16)
200 m
800 m
1500 m

23.68
1:58.71
4:13.37

PIONIRKE (U16)
60 m ov. (0.762 / 7.50)

8.77

PIONIRJI (U14) / 2002-2003
60 m ov. (12.00/0.762/7.00) 9.54
9.50

PIONIRJI (U12) / 2004
Višina

1.45
1.46
1.48

Sklep št. 26
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2015.

Sklep št. 27
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata za nov rekord v dvorani, ker o
doseženem rezultatu ni bila obveščena Komisija za antidoping AZS.
STAREJŠE MLADINKE
400 m

55.36

POGOREVC Maja-96

SLG

31.01.2015

Dunaj

Rekordi na prostem za leto 2015
ČLANICE
Disk

54.31
54.98
56.31

DOMJAN Veronika-96
DOMJAN Veronika-96
DOMJAN Veronika-96

PT
PT
PT

28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015

Ptuj
Ptuj
Ptuj

MUHAR Matija-96

ASKR

28.02.2015

Ptuj

DOMJAN Veronika-96
DOMJAN Veronika-96
DOMJAN Veronika-96

PT
PT
PT

28.02.2015
28.02.2015
28.02.2015

Ptuj
Ptuj
Ptuj

STAREJŠI MLADINCI
Kopje

77.13

STAREJŠE MLADINKE
Disk

54.31
54.98
56.31

Sklep št. 28
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2015.

AD 4.
TK AZS je prejela dopis AK Krka Novo mesto v zvezi z odločitvijo, da se DP v dvorani za člane in
članice v skoku s palico prestavi iz Ljubljane v Celje.
Pripomba se nanaša na to, zakaj ni bilo upoštevano določilo iz Priročnika za atletsko sezono 2015,
da je potrebno spremembo datuma in urnika tekmovanja vložiti 15 dni pred datumom tekmovanja.
TK AZS je bila informirana v drugi polovici januarja 2015, ali je možno prenesti izvedbo skoka s
palico iz Ljubljane v Celje zaradi zagotavljanja boljših pogojev izvajanja skokov najboljših
tekmovalcev. Obema društvoma je bilo sporočeno, da je to možno le v primeru, da se medsebojno
dogovorita in o tem pisno obvestita TK AZS v najkrajšem možnem času. Dopis z dogovorom je TK
AZS prejela 05.02.2015. Odločitev TK AZS je zabeležena v 14. korespondenčni seji.
V dopisu je govor tudi o izvedbi discipline skok s palico za veteranske kategorije, ki je bilo v
Ljubljani. Za veteranska tekmovanja je pristojno Združenje atletskih veteranov in ne TK AZS.
Vprašanje o tem, kje se plača štartnina za skok s palico (v Ljubljani ali Celju) pa je bilo jasno
navedeno v štartni listi. Tudi razpis tekmovanja in štartna lista sta bili objavljeni ločeno.

AD 5.
TK AZS je prejela dopis Timing Ljubljana o nestrinjanju z organizacijo štartov in delu
organizatorjev ter uradnih oseb na mitingu ter DP za starejše mladince v Celju. Glavna pripomba je
bila na delovanje naprave za zaznavanje napačnega štarta in delo uradnih oseb.
TK AZS se strinja in potrjuje navedene pripombe. Naprava za zaznavanje napačnega štarta se
uporablja dalje kot je bilo planirano.
Od organizatorjev se zahteva, da so štartni bloki kvalitetni, ker bodo le dobri bloki zagotavljali
ustrezno delovanje naprave za zaznavanje napačnega štarta. Naprava ima certifikat izvajalca.

AD 6.
V zadnjem letu so težave pri plačilu materialnih stroškov GS zaradi dopolnjene davčne zakonodaje.
Zaradi navedenega dejstva bo Atletska zveza Slovenije od 1. aprila 2015 dalje pokrila materialne
stroške glavnih sodnikov. AZS bo navedeni strošek bremenila izvajalca tekmovanja. Predlog se
posreduje direktorju AZS.

AD 7.
V skladu s Pravili za atletska tekmovanja so dovoljeni nastopi v mešani konkurenci v teku na 5000
m in daljši progi ter v tehničnih disciplinah. Ker si organizatorji mitingov to določilo razlagajo po
svoje, je TK AZS sprejela:
Sklep št. 29
Organizator tekmovanja, ki bo imel namen izvesti določeno disciplino v mešani
konkurenci (istočasni nastop moških in žensk), mora pred izvedbo pridobiti soglasje TK
AZS.

AD 8.
TK AZS je na pobudo AK Domžale spremenila pričetek tekmovanja na Atletskem pokalu Slovenije
za mlajše mladince in mladinke zaradi lažje izvedbe tekmovanja. Pričetek tekmovanja je ob 10.30
uri.

AD 9.
EA je razpisal izobraževanje za sodnika na fotofiniš napravi. Pogoj za udeležbo je bilo znanje s tega
področja in poznavanje tehnologije meritev. AZS je na izobraževanje poslala Ivana Žiliča, ki je
ustrezal vsem razpisanim pogojem EA in je strokovnjak meritev s fotofiniš napravo. V prihodnje bo
imenovani pomagal na področju izobraževanja sodnikov, glavnih sodnikov in delegatov AZS.

AD 10.
Atletska zveza Slovenije je za sezono 2015 izdelala novo obliko naslovnice za štartno in rezultatno
listo, na kateri so tudi logotip izvajalca in sponzorji izvajalca tekmovanja.
Sklep št. 30
Katja Kustec bo pripravila navodila za poenoteno obliko naslovnice za štartno in
rezultatno listo ter jo uskladila z oblikovalcem pri Timing Ljubljana.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

