
  

 

Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12   Fax: +386 (01) 520-69-16 
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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

16. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 7. maja 2015 ob 
16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 15. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Kvalifikacije APS za člane in članice 
5. Izvajanje programa dela TK AZS 
6. Seminar za merilce prog 
7. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 15. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 15. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 
14. marec 2015 – DP v krosu za vse kategorije v Velenju (organizator AK Velenje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 370 atletov in atletinj iz 30 klubov in petih osnovnih šol. 
Organizacija tekmovanja je bila klasična, brez presežkov in brez dodanih vrednosti. 90% proge je 
potekalo po utrjeni makadamski poti. 
 

Sklep št. 2 
Proga za kros mora biti trasirana v skladu s Pravili za atletska tekmovanja (250. in 251. 
člen). 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 3.8 
Tehnična služba 4.1  Red in disciplina na tekmovališčih 4.3 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4 
Prijavnica 4.4  Skupna ocena 5.86 
Objava rezultatov in napovedovanje 3.8    
 
Pomanjkljivosti: 

o V štartni listi manjka lista udeležencev. 
 
 



Sklep št. 3 
Na DP v krosu niso nastopili: 
AKŠ: Tanšek Anej (pi/u12), Tovornik Žiga (pi/u14), Završek Sarita (pe/u16), Amon Ambrož (mmi) 
KLC: Ilijevec Vodišek Iris (pe/u12), Magdalenc Eva Nina (pe/u12) 
PAN: Sukič Sanela (mme), Hari Mateja (sme) 
PAPEŽ: Oražem Miha (pi/u16) 
PMB: Kralj Nika (pe/u14), Šeško Zala (pe/u16) 
SLG: Pečnik Žiga (smi) 
VEL: Kos Aljaž (pi/u12), Skaza Tijan (pi/u12), Gorišek Neža (pe/u14), Osojnik Matija (pi/u14), 
 Sušec Matevž (pi/u14), Kosmač Anton (či) 

 

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. 

 
 

21. marec 2015 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in pionirski 
                              kategoriji v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 67 atletov in atletinj iz 18 klubov. 
Tekmovanje je bilo solidno organizirano. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.5  Ceremonial 4.2 
Tehnična služba 3.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 3  Sodniška služba 4 
Prijavnica 3.8  Skupna ocena 4.85 
Objava rezultatov in napovedovanje 1    
 
Pomanjkljivosti: 

o krog za izmet pri krogli višji od sektorja (disciplina se je izvajala na pomožnem metališču) 
o pri krogli manjkal semafor 

 

Sklep št. 4 
Kljub temu, da metališče suvanja krogle na pomožnem metališču v Domžalah nima 
certifikata AZS in ne odgovarja Pravilom za atletska tekmovanja, je organizator izvedel 
tekmovanje na tem tekmovališču. TK AZS je izjemoma priznala rezultate suvanja 
krogle. 
V bodoče se na tem tekmovališču ne sme izvajati tekmovanja zaradi zgoraj navedenih 
dejstev in sklepa TK AZS, da se vse discipline izvajajo na glavnem štadionu. 

 

Sklep št. 5 
Zaradi kršitve Pravil za atletska tekmovanja in določil v Priro čniku za atletsko sezono 
2015, točka 4.1.19. (f), se AK Domžale izreka kazen v višini 40,00 EUR. 

 

Sklep št. 6 
Na Zimskem DP v metih za starejši mladinski in pionirski kategoriji niso nastopili: 
PMB: Vogrin Ksenija (kopje-sme) 

 

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. 

 
 

22. marec 2015 – Miting v hoji v Sežani (organizator Zavod za šport Sežana) 
 

Organizacija tekmovanja ni bila v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. V bodoče mora 
organizacijo tekmovanja prevzeti usposobljen organizator. Ker so bili na tekmovanju prisotni 
sodniki za hojo, se rezultati priznajo. 



 

11. april 2015 – Pokal Alpe Adria v hoji v Tržiču (Športna zveza Tržič) 
 

Proga za hojo v Tržiču ni bila izmerjena s strani uradne osebe za merjenje dolžin prog. Za 
priznavanje rekordov mora biti proga izmerjena. 
Ker so bili na tekmovanju prisotni sodniki za hojo, se rezultati priznajo. 
 
 
 

11. april 2015 – DP v dolgih tekih za vse kategorije v Šentjurju 
                           (organizator AK Asfalt Kovač Šentjur 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 60 atletov in atletinj iz 18 klubov in 1 tujec iz Hrvaške. 
Tekmovanje je bilo dobro vodeno. TK AZS naredila izjemo in združila štart kategorij pionirjev U14 
in pionirk U16 na 3000 m. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.6 
Tehnična služba 4.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.8 
Prijavnica 4.7  Skupna ocena 6.81 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.8    
 
Opomba: 
Timing Ljubljana je na tekmovanju uporabil nove čipe na štartni številki za štetje krogov, kar je 
nova kvaliteta v tehnologiji meritev. 
 
 

12. april 2015 – Miting Domžale Open in mladi upi v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 
Pomanjkljivosti: 

o vodstvo tekmovanja (niso navedene vse službe) 
o urnik tekmovanja (istočasno moške in ženske discipline) 
o tekmovalni zapisniki na AZS po 4 dneh 
o v daljini peU14 ni bil merjen veter v 1. seriji 
o veter ni bil merjen v daljini v kategoriji peU12 in piU10 

 
Organizator tekmovanja je izvedel disciplino skoka v daljino (cona) v kategorijah pionirji in 
pionirke U12 in U10 brez merjenja vetra. Nastopajoči v omenjeni disciplini so bili zaradi tega 
oškodovani, čeprav je organizator tekmovanja zaračunal polno višino štartnine. 
 

Sklep št. 7 
V skladu z določili Pravil za atletska tekmovanja in določil v Priro čniku za atletsko 
sezono 2015, točka 4.1.19. (e), se AK Domžale izreka kazen v višini 40,00 EUR zaradi 
slabe organizacije in oškodovanja atletov, ker ni bilo merjenja vetra v skoku v daljino. 



 

18. - 19. april 2015 – DP za pionirje in pionirke U14 in U12 na Ravnah 
                        (organizator KAK Ravne) 

) 

Na tekmovanju je nastopilo preko 590 atletov in atletinj iz 44 klubov ter šestih osnovnih šol. 
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, vendar ne najbolj učinkovito. Vodja tekmovanja ni 
uredil vseh zadev pred tekmovanjem, čeprav je bil pravočasno opozorjen s strani delegata AZS. 
Zaradi slabše organizacije je TK AZS pozvala vodjo tekmovanja, da dodatno pojasni 
pomanjkljivosti in razloge za to. Vodja tekmovanja je poslal pojasnila. 
Vreme je bilo spremenljivo. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 2.5  Ceremonial 3 
Tehnična služba 2  Red in disciplina na tekmovališčih 3 
Tajništvo tekmovanja 3  Sodniška služba 3.7 
Prijavnica 5  Skupna ocena 4.61 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Pomanjkljivosti: 

o ker na objektu ni notranjega robnika, so v krivini postavili stožce. Bilo je premalo stožcev. 
o pomanjkljivo delo tajništva (v štartni listi manjka lista udeležencev; štartne številke niso bile 

razvrščene po klubih) 
o tehnična služba premalo številčna, slabo ali pa sploh ni delovala, kar je imelo za posledico, 

da ni bila pripravljena oprema in orodja 
o sodniki niso naredili vrstnega reda v tekmovalnih zapisnikih / daljina (cona) pri PI in PE 

U14 ter PI in PE U12; krogla pri PI U14 
o ob otvoritvi ni bilo slovenske himne 

 

Sklep št. 8 
V skladu z določili Pravil za atletska tekmovanja in določil v Priro čniku za atletsko 
sezono 2015, točka 4.1.19. (e, g), se KAK Ravne izreka kazen v višini 80,00 EUR. 

 

Sklep št. 9 
Zaradi kršenja določil Priro čnika za atletsko sezono 2015 se diskvalificira: 

 

4x200m – pionirke U12: AK Olimpija Ljubljana 
(Poznajelšek Neja - pionirka U12 / 60m) / nenastop v B finalu na 60 mi - točka 4.1.19. (o). 
 

Sklep št. 10 
Na DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili: 
ADAS: Hribar David (vorteks-piU12), Steiner Iza (60m-peU12) 
AKŠ: Planko Veronika (60m-peU12), Vodušek Karlo (daljina/cona-piU14), 
 Vehovec Pondelak Eneja (200m-peU12) 
BRE: Kužnik Žanamari (60m-peU12) 
KAK: Arih Vesna (60m-peU14) 
KRKA: Lamovšek Aleks (vorteks-piU12), Guštin Živa (višina-peU12) 
KRO: Potrč Matic (60m-piU12, 200m-piU12, daljina/cona-piU12, vorteks-piU12), 
 Erzar Petra (60m-peU12), Franjič Zala (60m-peU12), Lesar Jakob (60m-piU14, vortex-piU14), 
 Benedetič Julijan (200m ovire-piU14), Črnko Nika (60m-peU14), 
 Casagrande Loredana (višina-peU12) 
MASS: Duhovnik Jan (200m ovire-piU14) 
MED: Knific Laura (60m-peU14, 200m-peU14) 
NANOS: Rodman Ema (200m-peU12) 
SEV: Zupančič Naja (600m-peU12) 
VEL: Avdič Lejla (60m-peU14, 200m-peU14), Jenko Nika (60m-peU14) 
ŽALEC: Roter Lina (60m-peU12) 

 

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. 



Na DP za pionirje in pionirke U14 in U12 ni nastopila štafeta: 
MED: 4x200m (peU14) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 

 
 

25. april 2015 – Ekipno DP za pionirje in pionirke U16 v Kopru (organizator AK Koper) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo preko 370 atletov in atletinj iz 31 klubov ter štirih OŠ. Tekmovanje je 
bilo dobro vodeno in se je odvijalo v prijetnem tekmovalnem vzdušju. Vremenski pogoji za 
tekmovanje so bili primerni. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.8  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.4 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 3.3 
Prijavnica 4  Skupna ocena 5.60 
Objava rezultatov in napovedovanje 3.8    
 
Pomanjkljivosti: 

o vodja tehnične službe prišel na tekmovanje 2 uri po začetku tekmovanja 
 

Sklep št. 11 
Zaradi kršenja določil Priro čnika za atletsko sezono 2015 se diskvalificira: 

 

Marič Taja (AK Koper) – 100 m / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (kladivo) - točka 4.1.19. (o). 
 

4x300m – pionirke: AD Kladivar Celje 
(Uranjek Zarja - pionirka / 300m) / nenastop v teku na 300 m - točka 4.1.19. (o). 
 
Zaradi diskvalifikacij je ekipni vrstni red pionirk U16 sledeč: 
1. AD Kronos Ljubljana / 10.782 točk, 2. AD MASS Ljubljana / 10.359 točk, 3. AD Kladivar Celje 
/ 10.193 točk. 
 

Sklep št. 12 
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
ADP: Sotošek Timotej (100m) 
AKR: Franko Aiden (100m) 
BLED: Štular Jon (100m) 
KLC: Botolin Vid (1000m), Uranjek Zarja (300m) 
KP: Bahčič Jakob (300m ovire), Marič Taja (kladivo) 
KRO: Podlogar Boštjan (1000m), Premrl Imperija Rafaela (100m) 
MASS: Osvald Lucijan (1000m) 
ŠEN: Hrovat Kim (300m) 

 

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. 

 

Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 ni nastopila štafeta: 
PAN: 4x100m (pe) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 



 

3. maj 2015 – Metalski miting v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 
Tekmovanje je bilo zelo slabo načrtovano in izvedeno. Sama organizacija ni bila v skladu s Pravili 
za atletska tekmovanja. Prav tako niso bila spoštovana pravila za kontrolo orodij (naprave za 
kontrolo orodij ni bilo) in priprava tekmovališč (izvedba suvanja krogle na necertificiranem 
metališču). Brez soglasja TK AZS so se izvedle discipline v mešani konkurenci (krogla, disk, 
kopje), čeprav razpis tekmovanja tega ni predvideval. Obdelava rezultatov po serijah ni bila v 
skladu z navodili iz Priročnika za sezono 2015. 
 

Sklep št. 13 
AK Domžale se posreduje poročilo GS. TK AZS zahteva od organizatorja komentar na 
poročilo GS v roku 7 dni. 

 

Sklep št. 14 
Kljub temu, da metališče suvanja krogle na pomožnem metališču v Domžalah nima 
certifikata AZS in ne odgovarja Pravilom za atletska tekmovanja, je organizator izvedel 
tekmovanje na tem tekmovališču. TK AZS je izjemoma priznala rezultate suvanja 
krogle. 
V bodoče se na tem tekmovališču ne sme izvajati tekmovanja zaradi zgoraj navedenih 
dejstev. 

 

Sklep št. 15 
Iz poročila GS je razvidno, da se ni kontroliralo težišča pri kopjih. Zaradi te napake TK 
AZS ne prizna rezultatov v metu kopja. 

 
 
Obvestilo organizatorjem tekmovanj! 
TK AZS v poročilih delegatov AZS in GS opaža čedalje pogosteje, da se z načrtovanjem 
organizacije tekmovanja prične prepozno. Nepravočasna oziroma prepozna priprava na tekmovanje 
potegne za seboj slabo pripravljena tekmovališča, slabo oziroma površno delo posameznih služb 
(tudi zaradi nezadostnega števila osebja v službah), nezagotovitev zadostnega števila orodij, 
premajhnega števila sodnikov, neobveščanja TK AZS o izvedbi disciplin v mešani konkurenci. 
Rezultat vsega navedenega so stalne pritožbe udeležencev tekmovanja (trenerji) in slabši pogoji za 
tekmovalce. 
S tem zapisom želimo organizatorje spodbuditi k veliko resnejšemu pristopu do izvedbe 
tekmovanja. 
V primeru, da se bodo v prihodnje še vedno pojavljale podobne pomanjkljivosti, bo TK AZS 
primorana pristopiti k drastičnemu ukrepu – prepoved organizacije tekmovanja. 
 



AD 3. 
 
Rekordi na prostem za leto 2015 
 
STAREJŠI MLADINCI 
Kopje 77.60  MUHAR Matija-96 ASKR 15.03.2015 Leiria 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5000 m 26:58.38  TESOVNIK Anže-98 MASS 02.05.2015 Zagreb 
 
STAREJŠE MLADINKE 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5000 m 28:22.00  ČANADI Eva-00 KP 02.05.2015 Zagreb 
 
MLAJŠI MLADINCI 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5000 m 26:58.38  TESOVNIK Anže-98 MASS 02.05.2015 Zagreb 
 
MLAJŠE MLADINKE 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5000 m 28:22.00  ČANADI Eva-00 KP 02.05.2015 Zagreb 
 
PIONIRJI – U16 
800 m 1:55.78  VUKOVIČ Jan-00 KLC 02.05.2015 Zagreb 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 3000 m 17:37.13  KRIŽNIK Filip-01 ŠTA 25.04.2015 Koper 
 
PIONIRKE – U16 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 3000 m 18:19.58  INTIHAR MARULC Ana-00 KLC 25.04.2015 Koper 
 
PIONIRKE – U14 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 2000 m 12:10.2  CAH Klara-02 KP 22.03.2015 Sežana 
 
PIONIRJI - U12 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 1000 m 5:41.3  BRULC Matija-05 KP 22.03.2015 Sežana 
 5:24.09  BRULC Matija-05 KP 18.04.2015 Ravne 

 
PIONIRKE - U12 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 1000 m 6:19.2  REICHT Tamara-05 ŠTA 22.03.2015 Sežana 
 6:05.32  REICHT Tamara-05 ŠTA 18.04.2015 Ravne 
 
Sklep št. 16 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate na 
prostem za leto 2015. 

 

Sklep št. 17 
Disciplina hoja se do vključno kategorije starejših mladincev in mladink v letu 2015 vodi 
kot najboljši rezultat. Prav tako se disciplina hoja vodi ločeno – posebej cestna in 
posebej stadionska hoja. Za priznavanje najboljšega rezultata v cestni hoji je potrebno 
TK AZS predložiti meritveno poročilo. 

 
 



Sklep št. 18 
TK AZS ne potrdi spodaj navedene rezultate za najboljši rezultat na prostem toliko 
časa, dokler ne prejme meritveno poročilo o progi. 

 
STAREJŠI MLADINCI / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5 km 28:49.0  TESOVNIK Anže-98 MASS 25.04.2015 Pernitz 
 
MLAJŠI MLADINCI / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5 km 28:49.0  TESOVNIK Anže-98 MASS 25.04.2015 Pernitz 
 
PIONIRKE – U16 / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 3 km 16:41.9  ČANADI Eva-00 KP 25.04.2015 Pernitz 
 
PIONIRJI - U12 / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 1 km 5:07.3  BRULC Matija-05 KP 25.04.2015 Pernitz 

 
PIONIRKE - U12 / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 1 km 5:39.3  REICHT Tamara-05 ŠTA 25.04.2015 Pernitz 
 
 

AD 4. 
 

1. 
TK AZS je prejela pobudo s strani Strokovnega sveta AZS, da se za finale APS za člane in članice v 
letu 2015 upoštevajo tudi prvo trije iz tablic letne sezone 2014 v individualnih disciplinah. 
TK AZS je na uskladitvi izhodišč opozarjala člane strokovnega sveta, da je mnogo let veljalo 
določilo, da so bili v finale APS za člane in članice uvrščeni tudi prvo trije po tablicah iz pretekle 
sezone. Ker so člani strokovnega sveta strogo vztrajali na tem, da se morajo KV APS udeležiti vsi, 
ki želijo nato nastopiti v finalu APS, je TK AZS popustila pri zagovarjanju že uveljavljenega 
določila. 
Izhodišča za pripravo vsebine Priročnika za atletsko sezono 2015 so bila usklajena s strokovnim 
svetom in jih je tudi UO AZS potrdil. 
 

Sklep št. 19 
TK AZS ponovno uvaja že uveljavljeno določilo iz preteklih let in se v finale APS za 
člane in članice uvrstijo prvi trije iz tablic letne sezone 2014. 
Glede na to, da je vsebino Priročnika za atletsko sezono 2015 potrdil UO AZS, mora 
navedeni sklep TK AZS proceduralno potrditi še UO AZS. 

 
2. 
TK AZS je prejela dopis AD Kronos Ljubljana, da se dovoli nastop pionirjev in pionirk na KV APS 
za člane in članice. 
 

Sklep št. 20 
TK AZS je odločila, da pionirji in pionirke lahko nastopijo na KV APS za člane in 
članice. 

 
3. 
V času KV APS za člane in članice je planiran reprezentančni nastop mlajših mladincev in mladink. 
Vsi, ki bodo nastopili za reprezentanco, bodo uvrščeni v finale APS za člane in članice na osnovi 
doseženega rezultata na tekmovanju. Ker je nekaj disciplin na reprezentančnem srečanju drugačnih 
od disciplin APS, se bodo mlajšim mladincem in mladinkam za uvrstitev v finale APS za člane in 
članice upoštevali tudi rezultati, ki bodo doseženi v sezoni 2015 na prostem do vključno 31. maja 
2015. 
 



4. 
V finale APS za člane in članice bodo uvrščeni v svoji tekmovalni disciplini tudi atleti in atletinje, 
ki so na študiju, delovni praksi ali živijo v tujini, vendar morajo imeti rezultat v tekoči sezoni na 
prostem. Prijavo takih tekmovalcev posredujejo društva do 31. maja 2015. 
Tekmovalci, ki bodo na ta način uvrščeni v finale APS za člane in članice, se tudi upoštevajo za 
točkovanje. 
 
 

AD 5. 
TK AZS je na osnovi programa dela za leto 2015 naredila operativni plan. Pripravljene so 
zadolžitve članov komisije in profesionalcev AZS. Zadolžitve so s področja organizacije tekmovanj 
in spremljanja le-teh, predhodni obiski določenih organizatorjev, spremljanje investicij na področju 
gradnje objektov in vse vrste izobraževanj. 
 
 

AD 6. 
Na seminar za merilce prog sta prijavljena dva kandidata (Borut Podgornik in Tomo Šarf). Seminar 
bo izveden predvidoma v novembru 2015. Dokler AZS nima usposobljenih merilcev prog tudi ne 
more izdajati certificiranih meritvenih poročil o dolžini tras. 
Po pridobitvi usposobljenih merilcev prog z licenco bo AZS pričela oglaševati to storitev. 
 
 

AD 7. 
 

1. 
Organizator prireditve Maratona treh src ima vsako leto tiskovno konferenco v Ljubljani. Na 
tiskovni konferenci je sicer prisoten direktor AZS, priporočamo pa, da se na tiskovno konferenco 
povabi tudi predstavnika TK AZS ali delegata AZS na omenjeni prireditvi. 
2. 
AK Šentjur se preimenuje v AK Asfalt Kovač Šentjur. 
3. 
V Priročniku za atletsko sezono 2015 je v razpisu ekipnega DP U16, U14 in U12 napaka. V razpisu 
so predvideni tudi finalni teki. Razpis omenjenih tekmovanj se popravi, kjer ni finalnih tekov. 
4. 
Henrik Omerzu je za potrebe AZS izdelal tablice za točkovanje rezultatov ekipnih DP za vse 
pionirske kategorije. Tablice za točkovanje so na voljo na AZS. 
5. 
DP za člane in članice je konec meseca julija v Novi Gorici. Po razpisu je pričetek tekmovanja 
predviden ob 16.30 uri. TK AZS predlaga, da se pričetek tekmovanja pomakne na 18.00 uro zaradi 
boljših tekmovalnih pogojev in atraktivnosti. Časovni zamik pomeni za organizatorja dodaten 
strošek za  razsvetljavo v višini cca 1000 EUR. 
6. 
Društva pošiljajo zdravniška potrdila o nenastopu na tekmovanju zelo pozno (tudi mesec dni po 
tekmovanju). TK AZS je sprejela sklep: 
 

Sklep št. 21 
Rok za dostavo zdravniških potrdil in s tem izogib plačila kazni za nenastop je 1 teden 
po tekmovanju. 

 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


