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
16. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 19. junija
2006 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, Darjo Pungartnik
Opravičeno odsotni: Peter Drofenik, Benjamin Piškur
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 13. seje, 14. in 15. korespondenčne seje TK AZS
2.
Homologiranje rekordov na prostem
3.
Analiza poročil delegatov AZS
4.
Razno

AD 1.
Nerealizirani sklepi 12. seje komisije
o AD 6 – 2. točka
Nerealizirani sklepi 13. seje komisije
o Sklep št. 10 in sklep št. 22
o Razno – 11. točka
Sklep št. 1
TK AZS še vedno ni prejela odgovore na nerealizirane sklepe s strani generalnega sekretarja
AZS, zato predsednik TK AZS opravi razgovor s predsednikom AZS.
Sklep št. 2
Zapisniki 13. seje, 14. in 15. korespondenčne seje se potrdijo.

AD 2. - Homologiranje rekordov na prostem:
ČLANI
Deseteroboj

7.698

SITAR Damjan-81

ASB

27. - 28.05.2006

Maribor

11.17-7.43-12.73-2.12-49.35 / 14.46-39.97-4.30-45.33-4:30.03
+1.6

-0.2

+0.6

ČLANICE
Kladivo

59.54
59.79

SUŠEC Ana-85
SUŠEC Ana-85

KRO
KRO

14.05.2006
10.06.2006

Slovenska Bistrica
Ljubljana

MIHALINEC Maja-89
MIHALINEC Maja-89
KOSOVELJ Mateja-88
ŠUTEJ Tina-88
KRIŽNIK Lucija-87
KRIŽNIK Lucija-87
KRIŽNIK Lucija-87
KRIŽNIK Lucija-87
KRIŽNIK Lucija-87

VEL
VEL
NANOS
MASS
FIT
FIT
FIT
FIT
FIT

14.05.2006
14.05.2006
10.06.2006
11.06.2006
22.04.2006
14.05.2006
14.05.2006
14.05.2006
14.05.2006

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Ljubljana
Ljubljana
Brežice
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

STAREJŠE MLADINKE
100 m
5000 m
Palica
Kladivo-4

11.82
11.72
16:54.60
4.10
56.93
56.96
58.69
59.26
59.27

+0.5
+0.5

MLAJŠI MLADINCI
4 x 100 m

42.27

SLOVENIJA

(absolutni)

SLO

04.06.2006

Bressanone

KOBAL L.-89, ČEČ U.-89, GRKMAN L.-89, MOLIČNIK M.-90

MLAJŠE MLADINKE
100 m
200 m
Troskok
Krogla-4
Kladivo-3

11.82
11.72
24.28
13.00
13.35
13.48
62.77

+0.5
+0.5
-1.0
+0.9

MIHALINEC Maja-89
MIHALINEC Maja-89
MIHALINEC Maja-89
KAZIČ Mersiha-89
HUS Špela-89
HUS Špela-89
ŠPILER Barbara-92

VEL
VEL
VEL
NOV
KLC
KLC
FIT

14.05.2006
14.05.2006
21.05.2006
10.06.2006
23.04.2006
23.04.2006
31.05.2006

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Ljubljana
Ljubljana
Brežice
Brežice
Maribor

ZEVNIK Vid-91
MAJCEN Matevž-91

SEV
KLC

20.05.2006
28.05.2006

Ljubljana
Maribor

BRATKIČ Maja-91
BRATKIČ Maja-91
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92

GO
GO
FIT
FIT
FIT
FIT
FIT
FIT
FIT

27.05.2006
27.05.2006
22.04.2006
14.05.2006
14.05.2006
14.05.2006
14.05.2006
31.05.2006
31.05.2006

Kranj
Kranj
Brežice
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Maribor
Maribor

PIONIRJI
5000 m
Kopje-600 (n)

15:52.12
57.02

PIONIRKE
Troskok
Kladivo-3

12.40
12.60
57.51
57.55
57.75
59.24
59.45
61.04
62.77

+0.5
+0.9

Sklep št. 3
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem.
Sklep št. 4
TK AZS ne homologira rezultat 5:29.95 Boštjana Buča v teku na 2000 m zapreke kot nov
rekord, ker ni bila opravljena kontrola dopinga.

AD 3.
22. in 23. april 2006 – Ekipno člansko v Brežicah (organizator AK Fit Brežice)
Tekmovanje je potekalo tekoče in korektno. Posamezni vodje služb so se pojavljali v več funkcijah,
ki so svoje delo opravili z zagnanostjo. Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
Tajništvo ni bilo primerno organizirano, saj je manjkala oseba za točkovanje rezultatov pri službi
obdelave. Pomanjkljivosti so sledeče:
o štartna lista ni bila zložena po urniku
o v naslovni vrstici piše samo 22. april 2006 – tekmovanje bilo tudi 23. aprila 2006
o v rezultatni listi manjkajo rezultati ženskega teka na 400 m po skupinah
o napačno točkovan po en rezultat ženskega teka na 1500 m in 3000 m, ženski met diska,
moški tek na 400 m, moški skok v daljino, troskok, višina in disk
o zaradi diskvalifikacije in napačnega točkovanja zgoraj navedenih disciplin je napačen ekipni
seštevek točk pri moških in ženskah
Sklep št. 5
Ocena službe tajništva se zniža iz 3-4 na 3 zaradi zgoraj navedenih pomanjkljivosti.
Sklep št. 6
Diskvalificira se atletinjo Karmen Šarlah v metu krogle, članico AK FIT Brežice, ker je še
pionirka in po Razpisih tekmovanj 2006 pionirke ne smejo nastopiti na ekipnih članskih
tekmovanjih.

Sklep št. 7
Ekipni vrstni red in seštevek točk je sledeči:
ŽENSKE:
1.
2.
3.
4.
5.

AD MASS, LJUBLJANA
AD KLADIVAR, CELJE
AD KRONOS, LJUBLJANA
AK FIT, BREŽICE
AK KRKA, NOVO MESTO

MOŠKI:
13.686
13.640
13.539
12.563
11.722

1.
2.
3.
4.
5.

AD MASS, LJUBLJANA
AD KLADIVAR, CELJE
AK KRKA, NOVO MESTO
AD KRONOS, LJUBLJANA
AK FIT, BREŽICE

15.469
14.647
14.238
14.099
10.767

TEHNIČNA SLUŽBA:
o službe ni bilo, delo prevzeli sodniki in vodstvo tekmovanja
o semaforji so bili, vendar ni bilo semaforistov
Sklep št. 8
Ocena tehnične službe se zniža iz 4 na 3 zaradi tega, ker služba sploh ni bila organizirana,
delo pa je bilo opravljeno.
NADZOR TERENA:
o nadzora terena ni bilo, tako da je bilo na tekmovališču precej nepovabljenega osebja
SODNIŠKA SLUŽBA:
o v zapisnikih o vetru pri daljini ženske, troskok ženske in moški vpisani podatki v stotinkah
o v moški višini napačno dvigovanje letvice
Sklep št. 9
Zapisniki ženske daljine in troskoka, moške višine in troskoka se posredujejo strokovnemu
odboru atletskih sodnikov.
6. maj 2006 – Mednarodna atletska liga v Novi Gorici (organizator AK Gorica Nova Gorica)
V Novi Gorici je bila prva tekma Mednarodne atletske lige. Glede na dolgoletno tradicijo dobrega
organizatorja je bila tokratna organizacija pod nivojem. Organizator ni izpolnil minimalno
dogovorjenih kriterijev organizacije mednarodne atletske lige (nepravočasno in slabo načrtovanje
dela posameznih služb, premajhno število osebja, premalo sodnikov, neizplačane denarne nagrade).
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
o v naslovni vrstici piše kraj Gorica (pravilno Nova Gorica)
o v troskoku za moške vpisan napačen rezultat pri atletu Petru Levpuščku
TEHNIČNA SLUŽBA:
o slabe prestopne deščice s plastelinom
o neustrezen sektor pri metu krogle
o napačen prag pri suvanju krogle
o na 6. progi pri štartu na 300 m dve štartni črti
Sklep št. 10
Ocena »Priprava tekmovališč in naprav« ter ocena tehnične službe se zniža iz 5 na 4 zaradi
pomanjkljivega dela službe.

Sklep št. 11
Organizator AK Gorica mora za prihodnja tekmovanja obnoviti prestopne deščice s
plastelinom, zamenjati prag pri suvanju krogle in odstraniti odvečno štartno črto pri štartu na
300 m.
Sklep št. 12
Na mitingu za mlajše kategorije je v skoku v višino za pionirke nastopila samo ena
tekmovalka Gorjan Tina. Rezultat se ne prizna.
7. maj 2006 – Miting v Šentjurju (organizator AK Šentjur)
Dobro organizirano tekmovanje za mlajše kategorije z velikim številom nastopajočih v vseh
razpisanih disciplinah, razen v skoku v višino za ženske je nastopila samo Golob Klavdija.
Sklep št. 13
Zaradi nastopa samo ene tekmovalke v skoku v višino se rezultat Golob Klavdije ne prizna.
14. maj 2006 – Mednarodna atletska liga v Slovenski Bistrici
(organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
AD Almont Slovenska Bistrica je organiziral že 7. atletski miting, ki je štel tudi za mednarodno
atletsko ligo. Organizator se je dobro pripravil na tekmovanje, se v izvedbenem delu zelo potrudil in
izpeljal kvalitetno tekmovanje. Lep ambient je sredi tekmovanja prekinila nevihta za eno uro,
vendar se je tekmovanje zaključilo še pred nočjo.
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
o tajništvo tekmovanja je bilo v šotoru na tekmovališču
o v rezultatni listi napačen vrstni red tekmovalcev v metu diska za mlajše mladince; pri
mlajših mladincih v metu kladiva atlet, ki je nastopil s članskim orodjem
o v daljini za mlajše mladinke pri eni tekmovalki niso vpisani v rezultatni listi podatki o vetru
o v okviru mednarodne atletske lige so v disciplinah metov nastopile tudi mlajše kategorije,
vendar vsi tekmovalni zapisniki niso bili označeni s težami orodja (naknadno preverjanje
teže). V disciplini meta diska za moške skupni vrstni red, čeprav nastopili z različnimi
orodji. Enako velja za žensko kladivo.
o v rezultatni listi napačen prepis posameznih metov v kladivu pri eni tekmovalki; napačno
vpisan rezultat v skoku v višino za ženske (166 = 163 cm); ni rezultatov ženskega meta
kopja (izpuščene 3 tekmovalke)
Sklep št. 14
Ocena službe tajništva se zniža iz 5 na 4 zaradi pomanjkljivega dela službe.
TEHNIČNA SLUŽBA:
o odskočna deska ni bila nepremično postavljena v ležišče in se je premikala
o balvan pri krogli je neodgovarjajoč in ni v skladu s pravili za tekmovanja
o ciljna videokamera je bila postavljena znotraj tekmovališča na neustrezni konstrukciji
Sklep št. 15
Stadion ima pogoje, da z dodatno investicijo pripravi pogoje za delo merilne ekipe in službe
za obdelavo podatkov. Za postavitev ciljnega fotofiniša je potrebno narediti nosilec na ostrešju
ali poiskati rešitev na tribuni. Na prihodnjih tekmovanjih so lahko na tekmovališču zgolj
tekmovalci, sodniki, tehnična služba, nikakor pa ne merilna ekipa in služba obdelave
podatkov.

20. in 21. maj 2006 – KV APS za člane in članice v Ljubljani
(organizator AK Olimpija Ljubljana)
Vse službe organizacije tekmovanja so bile dobro organizirane.
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO:
o v rezultatni listi izpuščena Matej Drčar in Maja Berčič v skoku s palico
TEHNIČNA SLUŽBA:
o slabo vidne črte zaletišča pri skoku v daljino in troskoku
Sklep št. 16
Diskvalificira se štafeta 4x100 m moški AD Kronos 3, ker je v štafeti nastopil Hren Domen
kot član AD Brigite Bukovec
Diskvalificira se štafeta 4x100 m ženske AD Kronos 3, ker je v štafeti nastopila Erklavec Pina
kot članica AD Brigite Bukovec
27. in 28. maj 2006 – EAA miting v mnogoboju in Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih
(organizator AD Maribor 98)
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in je potekalo v sorazmerno ugodnih vremenskih pogojih.
Vse službe organizacije tekmovanja so delovale uspešno. Glede na to, da ima organizator veliko
izkušenj z organizacijo tovrstnih tekmovanj, je mogoče še izboljšati celotno organizacijo in
delovanje posameznih služb.
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
o napačen prepis podatka v skoku v daljino pri članih iz tekmovalnega zapisnika in napačno
točkovanje
o napačen prepis podatka v skoku v višino pri ml. mladinkah iz tekmovalnega zapisnika in
napačno točkovanje
o napačno točkovanje 80 m ovire pri pionirkah
o napačno točkovanje discipline kopja pri enem članu, enem mlajšem mladincu, enem pionirju
in eni pionirki
o zaradi napačnega točkovanja v zgoraj navedenih primerih tudi napačen končni seštevek točk
TEHNIČNA SLUŽBA
o pri tekmovanju pionirk v skoku v daljino ni bilo vetromera
o plastelinska deska ni bila ustrezno pripravljena (bilo je premalo nanosa plastelina v višini 10
mm
o slaba stojala, zastarel in zarjavel mehanizem za dviganje nosilcev pri palici; slabe in strgane
blazine
o slaba in stara mreža pri disku
Sklep št. 17
Ocena tehnične službe se zniža iz 4 na 3 zaradi pomanjkljivega dela službe.
Sklep št. 18
Organizator mora takoj urediti plastelinsko desko v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
Prav tako mora odpraviti ostale pomanjkljivosti

TIMING Ljubljana
Naprava za zaznavanje napačnega štarta ni delovala, operater pa ni znal rokovati z njo. Zaradi
neznanja operaterja je prišlo do napake pri prvem štartu teka na 100 m.
Sklep št. 19
Timing Ljubljana mora v prihodnje poskrbeti, da bodo operaterji na napravi za zaznavanje
napačnega štarta vešči svojega dela.
ZDRAVNIŠKA SLUŽBA
Zdravnik ni bil ves čas ogrevanja in tekmovanja prisoten na tekmovališčih.
Sklep št. 20
Organizatorje tekmovanj opozarjamo, da mora biti zdravnik na tekmovanju na prostoru, ki mu
ga določi organizator.
Sklep št. 21
Na DP v mnogoboju niso nastopili:
o KRKA: Barborič Petra (7-boj / st. mladinke), Šušteršič Tanja (7-boj / članice),
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

Sklep št. 22
Atletska zveza Slovenije ni prejela prijav AK Velenje in AD MASS Ljubljana.
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora vsak klub plačati kazen 5.000 tolarjev.

27. maj 2006 – Miting mednarodne atletske lige (organizator AK Triglav Kranj)
Tekmovanje v Kranju je bilo tretje tekmovanje v okviru mednarodne atletske lige. Tekmovanje ni
imelo dinamike zaradi dokaj slabo zasedenih disciplin. Zelo slabe pogoje so imeli nastopajoči za
preoblačenje in umivanje.
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
o v tajništvu ni bilo kopirnega stroja, zato so bili novinarji slabo obveščeni z rezultati
o atleti so nastopali brez štartnih številk
TEHNIČNA SLUŽBA
o krog pri suvanju krogle je v slabem stanju
Sklep št. 23
Krog pri suvanju krogle je potrebno obnoviti.
TIMING Ljubljana
Med delegatom AZS in Timing Ljubljana je prišlo do zapleta glede časa izdelave urnika in štartne
liste. V navedenem primeru delegat AZS ni mogel sodelovati pri izdelavi urnika in štartne liste v
dopoldanskem času zaradi službenih obveznosti.
Sklep št. 24
Timing Ljubljana se mora pri izdelavi štartne liste prilagoditi delegatom AZS. Štartna lista se
mora izdelati v popoldanskem času oziroma takrat, ko je delegat AZS na razpolago.

31. maj 2006 – Savaria pokal (organizator AK Poljane Maribor)
Izvedba Savaria pokala je bila zaupana AK Poljane Maribor. Tekmovanje je bilo dobro
organizirano.
Za meddržavna srečanja TK AZS ni delegirala delegatov AZS. Organizator tekmovanja – Atletska
zveza Slovenije, izvajalec tekmovanja – AK Poljane Maribor in merilna ekipa Timing Ljubljana niso zagotovili vetromera za teke in daljinske skoke.
Sklep št. 25
V disciplinah 100 m, 110 m ovire, 100 m ovire in daljina za mlajše mladince in mladinke ter
starejše mladince in mladinke se ni merila hitrost vetra.
Rezultati se upoštevajo za Savaria pokal, se pa ne upoštevajo v tablicah za leto 2006.
Generalni sekretar AZS mora posredovati odgovor TK AZS, kdo je povzročitelj te velike
napake – ali AZS, ali AK Poljane, ali Timing Ljubljana.
Sklep št. 26
Na vsa meddržavna srečanja v prihodnje bo TK AZS poslala delegata AZS.
3. junij 2006 – Miting mednarodne atletske lige (organizator AD MASS Ljubljana)
Organizator je pripravil odlično organizirano tekmovanje. Vse službe v organizaciji se delovale
brezhibno, na visokem strokovnem nivoju in so bile odlično ocenjene s strani delegata AZS.
10. in 11. junij 2006 – Finale APS za člane in članice v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Na dobro pripravljenem objektu je organizator pripravil dobro tekmovanje.
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TEHNIČNA SLUŽBA
o semaforji brez štartnih številk tekmovalcev v daljini, troskoku, palici, krogli in kladivu
ŠTARTERSKA EKIPA
Pri štafeti 4x100m za moške je prišlo do napake štarterske ekipe. Zaradi tega se je ponovil štart za
ekipo AD Kronos III Ljubljana.
KONTROLA DOPINGA
Na finalu APS za člane in članice je bila napovedana kontrola dopinga, ki je bila izvedena v
neprimernih prostorih.
Sklep št. 27
Za prihodnja tekmovanja v Ljubljani morajo organizatorji tekmovanj najti ustrezen prostor za
odvzem vzorcev.
MERITVE IN OBDELAVA (Timing Ljubljana)
TK AZS je že v letu 2005 sprejela sklep, da se na članskih posamičnih in pokalnih tekmovanjih v
dvorani in na prostem obvezno uporablja naprava za zaznavanje napačnega štarta. Naprave za
zaznavanje napačnega štarta na finalu APS za člane in članice ni bilo, kar je velika pomanjkljivost
Timing Ljubljana.
Tajništvo tekmovanja je prejelo rezultate moškega teka na 5000 m šele po končanem štafetnem teku
4x100 m za moške. Na zahtevo TK AZS je Timing Ljubljana poslal pojasnilo, da je prišlo v teku na
5000 m za moške do prekinitve povezave med štartersko pištolo in videofinišem. Pred omenjenim

dogodkom sta bila na isti povezavi že opravljena štarta na 3000 m zapreke za moške in 5000 m za
ženske in ni bilo nobenih težav.
Ker Timing Ljubljana ni imel štartnega časa, so tega iskali iz back up sistema. Časi iz back up
sistema niso uradni časi, zato je TK AZS pridobila ročne čase časomerilcev na cilju.
Sklep št. 28
Časi, ki jih je določil Timing Ljubljana v teku na 5000 m za moške, niso veljavni in se ne
priznajo, ker podatki iz back up sistema niso uradni.
Sklep št. 29
Uradni časi teka na 5000 m za moške so ročni časi sodnikov na cilju.
Uvr.

Št.

AZS

Priimek in ime

1

250

1717

Veber Borut

2

144

1185

3

271

4

112

5

Klub

Letnik

Rezultat

Točke

SEV

1982

14:47.2

12

Kejžar Roman

MASS

1966

14:47.9

11

3115

Kosmač Tone

VEL

1976

14:56.2

10

2644

Kotnik Robert

KRO

1975

15:13.9

9

233

2712

Kozan Boštjan

POR

1979

15:16.0

8

6

273

1782

Kurmanšek Sebastjan

VEL

1975

15:43.3

7

7

138

3181

Čaušević Sadet

MASS

1971

15:46.3

6

8

232

1492

Kastelic Jože

POR

1987

15:59.7

5

9

278

1785

Šuligoj Gorazd

VEL

1973

16:25.4

4

10

253

2328

Bučar Jožko

ŠEN

1985

17:11.4

3

230

1625

Hrovat Boštjan

POR

1976

NN

Sklep št. 30
Na finalu APS za člane / članice niso nastopili:
o FIT: Hojnik Tjaša (100m, palica), Tomše Barbara (višina), Križnik Lucija (disk), Planinc Sabina (3000m)
o KLC: Klarer Rebec Živa (krogla, disk, kladivo, kopje), Zorko Katarina (krogla, kopje), Jensterle Eva
(3000m), Funtek Daša (3000m)
o KRO: Kobal Lucijan (200m)
o MASS: Sterlekar Marija (krogla, disk, kladivo), Korent Tevž (110m ovire), Letnar Peter (800m, 1500m),
Polovina Tina (400m ovire), Skubic Mateja (200m), Žerovnik Nejc (200m), Berčič Tina (3000m)
o MB 98: Špes Boris (3000m)
o NOV: Šimunič Nina (troskok), Ogulin Tjaša (200m), Glavač Kaja (daljina)
o POR: Kužnik Peter (3000m zapreke), Hrovat Boštjan (5000m)
o SEV: Veber Borut (3000m)
o ŠŠG: Kogal Uroš (110m ovire, daljina, višina, krogla, disk)
o TRK: Šink Petra (5000m)
o VEL: Kramer Nastja (800m, 1500m), Žager Uroš (3000m zapreke)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

Na finalu APS za člane / članice niso nastopile štafete:
o DOM: 4x100m (članice)
o FIT: 4x100m (članice - I)
o MASS: 4x100m (članice - II), 4x400m (članice - II)
o NOV: 4x100m (članice - I)
o VEL: 4x400m (članice), 4x400m (člani)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora vsak klub plačati kazen 5.000 tolarjev..

AD 4.
1. TK AZS je prejela s strani AD Kronos Ljubljana dopis, v katerem oporekajo ugotovitvam in
sklepom, ki so bili sprejeti na 13. seji TK AZS.
Sklep št. 31
TK AZS bo na dopis AD Kronos Ljubljana odgovorila posebej. Odgovore pripravi
Zdravko Peternelj.
2. TK AZS je prejela dopis Slavka Črneta v zvezi z dogodki v skoku v daljino na EAA mitingu
v mnogoboju in DP v mnogoboju v Mariboru.
Sklep št. 32
Na tekmovanju ni bila podana uradna pritožba. Tekmovanje se je končalo in ker ni
nobenih novih materialnih dokazov, je za TK AZS primer zaključen.
TK AZS priznava rezultate EAA mitinga v mnogobojih in državnega prvenstva v
mnogobojih.
Dopis Slavka Črneta se posreduje tudi strokovnemu odboru atletskih sodnikov.

Zapisal:
Zdravko Peternelj

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

