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
17. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 16. julija 2015
ob 12.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Borut Podgornik, Andrej Udovč
Odsoten: Aleš Bezjak (opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 16. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Razno

AD 1.
Na zapisnik 16. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 16. seje TK AZS.
AK Domžale je v skladu s sklepom št. 13 prejšnje seje posredoval TK AZS odgovor na poročilo
glavnega sodnika o pomanjkljivostih na metalskem mitingu.

AD 2.
10. maj 2015 – APS za mlajše mladince / mladinke v Domžalah (organizator AK Domžale)
Nastopilo je preko 430 atletov in atletinj iz 36 slovenskih klubov.
AK Domžale je pristopil k organizaciji tekmovanja veliko bolj resno in odgovorno kot na preteklih
tekmovanjih, za kar si zasluži vso pohvalo. Spodaj so navedene še nekatere pomanjkljivosti, ki jih
je potrebno odpraviti do naslednjih tekmovanj.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.3
3.5
4
4.7
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o poškodovan notranji robnik na več mestih in je nevaren za poškodbe atletov
o napisne ploščice za oznake tekov na več mestih slabo pričvrščene
o pomanjkanje mivke v obeh jamah
o zaraščen segment metališča krogle
o sektor metališča meta diska in kladiva je precej neraven

4.2
4.5
4.8
5.98

o nezagotovljena medicinska služba na začetku tekmovanja (v nadaljevanju tekmovanja sta to
delo opravljali dve članici kluba / medicinski sestri)
o naprava za zaznavanje napačnega štarta je omogočala samo izpis časov (brez grafa)
o v tekmovalnih zapisnikih je veter zapisan v stotinkah
Sklep št. 2
Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Franko Aiden (100m)
AKŠ:
Završek Sarita (800m)
BRE:
Roštohar Florijan (palica)
DTO:
Medle Laura (troskok), Pečjak Špela (troskok), Jaklič Barbara (troskok)
KAK:
Verbovšek Ana (100m, 200m)
KLC:
Ramšak Filip (100m, 200m), Kovač Katarina (100m), Serdoner Tina (disk)
KRO:
Gregorec Anja (100m, 200m), Mučič Tjaša (2000m zapreke)
MASS: Šabotič Edi (krogla, disk), Kropivšek Jure (1500m), Carl Urbanija Izabela (višina),
Martinšek Tjaša (200m), Muzaferović Ines (1500m)
PMB:
Merhar Tine (800m)
POS:
Obreza Nina (100m)
TRK:
Sajovic Jaka (100m), Vehar Naja (disk), Železnikar Maja (disk)
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 APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopile štafete:
KLC:
4x300m (mme)
MASS: 4x100m (mmi-2) , 4x100m (mme-2)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

16. maj 2015 – DP v polmaratonu v Radencih (organizator ŠD Radenci)
Tekaška prireditev v Radencih je tradicionalno dobro organizirana. Tekmovanje je bilo dobro
vodeno, saj v pripravi dogodka sodeluje veliko število ljudi. Medicinska služba je imela malo dela
(nekaj manjših prask, krči, slabosti).
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.3
4.8
4.9
4.9
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.7
4
6.64

16. – 17. maj 2015 – DP v mnogoboju za vse kategorije na Ravnah
(organizator KAK Ravne)
V organizaciji tekmovanja je primanjkovalo osebja. Vodja tekmovanja je drugi dan opravljal še
delo napovedovalca. V kategoriji mlajših mladink ni bilo nastopajočih.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
3.5
4
3
3

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.5
3.5
2.9
5.04

Pomanjkljivosti:
o na zavoju tekališča in pri prehodu na 800 m postavljeni preveliki stožci (cestni)
o medicinsko službo opravljala vodja sodniške službe
o v sodniških zapisnikih veter v stotinkah
23. – 24. maj 2015 – Kvalifikacije APS za člane in članice v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Zaradi slabih vremenskih pogojev prvi dan tekmovanja so se v dvorani izvedle naslednje discipline:
člani / daljina, palica; članice / troskok, višina.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro pripravljeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4
4
4
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4.3
6.03

Pomanjkljivosti:
o prvi dan tekmovanja se niso zapirala vrata pri metu kladiva
o na nosilcu stojala za palico manjka merilni trak
o raztrgane blazine
o v teku na 400 m je odpovedala naprava za zaznavanje napačnega štarta na 6. do 8. progi (1.
dan); tudi 2. dan niso zabeleženi RT (200m, 400m ovire)
30. maj 2015 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U 14
v Domžalah (organizator AD AS Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 125 atletov in atletinj iz 19 društev ter 2 osnovni šoli. Precej društev je
nastopilo z več ekipami. Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro pripravljeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.5
3
4.5
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
5
4
6.10

Sklep št. 3
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
ADAS:
Baradine Sara (adas/1)
DOM:
Lapajne Črt, Kos Urh
KLC:
Štravs Mičić Kaja
KRO:
Cerkovnik Filip (kro/1)
MASS: Žalec Tjaša (mass/5)
PAN:
Vinkovič Dino
TRK:
Pangerc Jan (trk/3), Osojnik Luka (trk/3)
VEL:
Wlodyga Nuša (vel/4), Pirec Tita (vel/5), Domonkoš Nuša (vel/4), Avdič Lejla (vel/1)
Meh Nea (vel/1)
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.

30. maj 2015 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Logotipi organizatorja, Atletske zveze Slovenije in merilne ekipe Timing Ljubljana niso bili
usklajeni po velikosti in so obsegali dve strani.
Za leto 2016 bo TK AZS sprejela sklep, na katerih mitingih bo obvezen delegat AZS.
31. maj 2015 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U12
v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo 135 atletov in atletinj iz 18 društev in ene šole.
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno. V okviru DP je bilo izvedeno tekmovanje 4 ekip
(iz treh društev) v Otroški atletiki.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.7
4.4
4
4
3.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.3
4
4.8
6.25

Sklep št. 4
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
ADP:
Šuklje Pia Ana (adp/3)
KAK:
Potnik Lucija
MASS: Comino Lara (mass/4)
PMB:
Pernek Karolina (pmb/1), Mesarič Zala (pmb/2)
TRK:
Mlinar Jon (trk/2)
VEL:
Ločnikar Anžej (vel/4), Skaza Tijan (vel/2), Blazinčič Timeja (vel/6), Bubik Sara (vel/7)
Cesar Manca (vel/1)
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.

13. - 14. junij 2015 – APS za člane in članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 385 atletov in atletinj iz 31 klubov. Manjkalo je več boljših
atletov, s čimer je bil osiromašen APS za člane in članice.
Organizacija tekmovanja je bila na visokem nivoju.
Pogoji za tekmovanje niso bili najboljši (vroče, soparno, občasni močnejši sunki vetra).
Opravljena je bila kontrola dopinga.
Damjan Šparovec je na tekmovanju nastopil kot atlet in kot svetovalec (trener) svojim atletom. Po
izpadu iz konkurence je dajal svojemu bratu in ostalim atletom nedovoljeno pomoč ter ob tem kršil
Pravila za atletska tekmovanja (člen 144.4 (a)). Po opozorilu glavnega sodnika, da naj s tem
početjem takoj preneha, sta se tako Damjan kot Matjaž Šparovec pričela neprimerno obnašati tudi
do sodniške žirije skoka v višino. Ker je svojim atletom na tekmovanju predvajal posnetke skokov,
je prejel tudi rumeni karton zaradi nešportnega obnašanja. Na podlagi poročil bi lahko prejel tudi
rdeči karton, kar pomeni diskvalifikacijo.
Napako je naredila tudi prijavnica, ker je tekmovalcu omogočila vnos tehničnega pripomočka
(kamera) na tekmovališče.
Z navedenim primerom se seznani tudi ZATS, ki naj primer obravnava v skladu s svojim etičnim
kodeksom.

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

4.9
4.9
4.5
3.9
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.9
4.3
4.4
6.72

Sklep št. 5
Na APS za člane in članice niso nastopili:
AKR:
Ponikvar Nika (200m)
ASKR:
Marn Blaž (kopje)
BRE:
Metelko Egon (višina)
DOM:
Dejak Nina (kladivo)
GO:
Murovec Aljaž (troskok)
KLC:
Krevs Mitja (3000m)
KRO:
Korošec Tadej (krogla), Komel Dan (kladivo)
KP:
Tomažič Kaja (3000m)
NAK:
Viler Rok (daljina)
MASS: Paulin Tjaš (200m)
NANOS: Lokar Nejc (5000m), Krkoč Lucija (5000m)
OL:
Zorec Jaka (palica)
PMB:
Brus Žan (daljina)
TRK:
Jereb Žana (3000m, 5000m)
VEL:
Subašič Dino (višina), Avdičevič Adela (400m ovire)
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 APS za člane in članice niso nastopile štafete:
GO:
4x400m (či), 4x400m (če)
KLC:
4x100m (či)
PT:
4x100m (či)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

20. - 21. junij 2015 – DP za mlajše mladince in mladinke na Ptuju (organizator AK Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 350 atletov in atletinj iz 35 klubov.
Prvi dan tekmovanja so ekipe zamujale zaradi zastojev na cesti. Nekateri štarti disciplin so bili
zamaknjeni. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili spremenljivi (prvi dan deževalo, vetrovno,
hladno; drugi dan oblačno in vetrovno).
Tekmovanje je bilo dobro vodeno.
Sklep št. 6
TK AZS zaradi zastojev na cesti in nepravočasnega prihoda na tekmovanje navedene
atlete / atletinje ne bo diskvalificirala, ki so nastopili drugi dan tekmovanja (Velenje:
Repas Anže, Šalamon Timotej, Fijavž Katja; Šmarnogorska naveza Ljubljana: Srovin
Maša; Šentjur: Hostnik Ana).
TK AZS je prejela dopis trenerja Jaka Roglja, ki se ni strinjal z odločitvijo delegata AZS, vodstva
tekmovanja in GS za skoke, da se tekmovanje ne prekine zaradi slabših vremenskih pogojev (dež).
Sklep št. 7
TK AZS ocenjuje, da so odgovorne osebe na tekmovanju glede na dane vremenske
pogoje in v skladu z danimi možnostmi ravnale pravilno in ni bila ogrožena varnost
tekmovalcev.

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

4.5
5
4.5
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.5
4.4
6.76

Pomanjkljivosti:
o obledele talne oznake na tekališču (potrebna osvežitev)
o stožci za označevanje roba tekališča niso bili predpisanih dimenzij
o konstrukcija zaščitne mreže za kladivo ne ustreza pravilom
o prvi dan tekmovanja ponovljeni štarti zaradi težav s štartno pištolo (uporabljeni klasični
naboji); drugi dan se je uporabljala elektronska pištola, vendar je bila zamuda pri štartih
zaradi izpraznjenega akumulatorja
Sklep št. 8
Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
KAM:
Milović Ana (800m)
KLC:
Potočnik Ana (200m), Adamič Deja (200m)
KRKA: Pleško Tara (800m)
TRK:
Železnikar Maja (disk), Vehar Naja (disk)
ŽALEC: Kujan Maruša (višina)
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 mlajše mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
KLC:
4x300m (mme-2)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

27. - 28. junij 2015 – DP za starejše mladince in mladinke v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo preko 260 atletov in atletinj iz 34 klubov.
Kljub napovedi o spremembi roka za prijavo (sreda) se je po objavi štartne liste oglasilo kar nekaj
klubov, ki so pozabili prijavit svoje tekmovalce. TK AZS se je odločila, da bo zamujene prijave
upoštevala. V petek dopoldan je bila objavljena nova štartna lista.
Vodja tekmovanja je opravljal še službo vodje tehnične službe.
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov. Taka napaka se ne sme več ponoviti.
Vreme v soboto je bilo oblačno in deževno (prekinjeno tekmovanje v skoku s palico in višino), v
nedeljo pretežno jasno z močnejšimi sunki vetra.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
3.5
4
4.5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
3.6
5.96

Pomanjkljivosti:
o manjkajo reakcijski časi – mladinci: 100 m (8), 400 m (4), 400 m ovire (2); mladinke: 400 m
(12), 400 m ovire (1), 200 m (vsem tekmovalkam v 4. skupini / 7)
o blazine doskočišča skoka v višino in palico zelo izrabljene in potrebne zamenjave
o organizator tekmovanja je poslal tehnična navodila delegatu AZS v potrditev v petek
dopoldan

o tehnična služba je bila premalo številčna
o prvi dan tekmovanja je imel Timing Ljubljana napačno štartno listo
o izobešena neustrezna zastava AZS
Sklep št. 9
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Kudič Elvis (200m)
BRE:
Omerzu Lara (višina)
GO:
Mattiazzi Simon (200m)
KLC:
Uranič Miha (kopje), Renner Rok (višina)
KP:
Tomažič Kaja (3000m, 5000m)
KRKA: Pleško Tara (800m)
MASS: Mramor Blaž (višina), Tekavec Ela (800m)
PMB:
Založnik Adrijana (disk), Založnik Bojana (disk), Ules Jakob (200m), Fortič Tilen (disk)
PT:
Petek Katja (800m)
TRK:
Frelih Žan (troskok)
VEL:
Robida Blaž (200m, 400m), Bračič Živa (800m, 1500m), Trupej Anja (daljina),
Kovačevič Sara (200m)
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 starejše mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
SLG:
4x400m (smi)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

27. - 28. junij 2015 – DP za mlajše člane in članice v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo preko 80 atletov in atletinj iz 19 klubov.
Kljub napovedi o spremembi roka za prijavo (sreda) se je po objavi štartne liste oglasilo kar nekaj
klubov, ki so pozabili prijavit svoje tekmovalce. TK AZS se je odločila, da bo zamujene prijave
upoštevala. V petek dopoldan je bila objavljena nova štartna lista.
Vodja tekmovanja je opravljal še službo vodje tehnične službe.
Vreme v soboto je bilo oblačno in deževno (prekinjeno tekmovanje v skoku s palico in višino), v
nedeljo pretežno jasno z močnejšimi sunki vetra.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
3.5
4
4.5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
3.6
5.96

Pomanjkljivosti:
o manjkajo reakcijski časi – ml. člani: 100 m (1), 400 m (3), 400 m ovire (1)
o blazine doskočišča skoka v višino in palico zelo izrabljene in potrebne zamenjave
o organizator tekmovanja je poslal tehnična navodila delegatu AZS v potrditev v petek
dopoldan
o tehnična služba je bila premalo številčna
o prvi dan tekmovanja je imel Timing Ljubljana napačno štartno listo
o izobešena neustrezna zastava AZS

Sklep št. 10
Na DP za mlajše člane in članice niso nastopili:
GO:
Slejko Tina (200m)
KLC:
Brecl Simon (200m, 400m)
MASS: Kramberger Jan (200m)
PT:
Brlek Aljaž (200m)
TRK:
Zupanič Tamara (200m)
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.

Zaradi mednarodnega in domačega koledarja je prišlo v letu 2015 do istočasne izvedbe DP za
mlajše člane / članice in DP za starejše mladince / mladinke na isti lokaciji. Skupna izvedba obeh
DP se je pokazala kot dobra oblika, saj so bile po urniku tekmovanja nekatere discipline izvedene
istočasno in je bila zaradi tega tudi večja konkurenca med nastopajočimi.
Samostojna izvedba DP za mlajše člane / članice je bila že v preteklosti nemogoča, saj bi zaradi
majhne udeležbe odpadlo kar nekaj disciplin. DP za mlajše člane / članice smo reševali na način, da
so lahko nastopili tudi starejši mladinci / mladinke, ki pa so mnogokrat tudi odvzeli medaljo
kategoriji mlajših članov / članic.
S tako obliko izvedbe so v kategoriji mlajših članov / članic medalje prejeli le tekmovalci te
starostne kategorije.
Obveza društev mora biti, da na DP za mlajše člane / članice prijavijo več atletov.
Ob koncu leta morata TK AZS in Strokovni svet sprejeti odločitev, s kakšno obliko nadaljevati v
prihodnje.
4. julij 2015 – Miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
AD Kladivar Celje, kljub pozivu, ni izdelalo rezultatne liste v skladu z navodili iz Priročnika za
atletsko sezono 2015. Po nekaj dneh čakanja jo je izdelal strokovni delavec AZS.
Sklep št. 11
V primeru, da organizator mitinga ne bo izdelal rezultatno listo v skladu z navodili iz
Priročnika, TK AZS rezultate mitinga v prihodnje ne bo priznala.

AD 3.
Rekordi na prostem za leto 2015
ČLANI
800 m

1:46.00

RUDOLF Žan-93

MASS

01.07.2015

Velenje

9:35.10

MIŠMAŠ Maruša-94

MASS

09.05.2015

Bratislava

JANEŽIČ Luka-95
JANEŽIČ Luka-95
JANEŽIČ Luka-95
RUDOLF Žan-93
RUDOLF Žan-93
PETRAČ Jan-95
PETRAČ Jan-95
PETRAČ Jan-95
RENNER Robert-94

KLC
KLC
KLC
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
KLC

30.05.2015
13.06.2015
01.07.2015
31.05.2015
01.07.2015
26.05.2015
08.06.2015
21.06.2015
11.07.2015

Slovenska Bistrica
Celje
Velenje
Mersin
Velenje
Ostrava
Praga
Bottrop
Tallinn

MIŠMAŠ Maruša-94
AD MASS, Ljubljana

MASS
MASS

09.05.2015
27.06.2015

Bratislava
Maribor

ČLANICE
3000 m zap.

MLAJŠI ČLANI
400 m

800 m
1000 m
1500 m
Palica

46.47
46.29
45.44
1:46.92
1:46.00
2:21.38
3:45.62
3:42.48
5.55

MLAJŠE ČLANICE
3000 m zap.
4 x 100 m
(klub)

9:35.10
48.74

VUKOVIĆ V.-93, STRAJNAR L.-93, KODRIČ A.-93, KAVKA E.-93

STAREJŠI MLADINCI
NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 5000 m
Hoja 5 km

26:52.01
28:49.0

TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98

MASS
MASS

27.06.2015
25.04.2015

Maribor
Pernitz

ČANADI Eva-00

KP

20.06.2015

Ptuj

METELKO Egon-98

BRE

23. - 24.05.2015

STAREJŠE MLADINKE
NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 5000 m

27:46.30

MLAJŠI MLADINCI
Deseteroboj

5.721

Bressanone

11.64 (+1.1)-6.61 (+1.7)-13.07-1.64-53.70 / 15.93 (+0.5)-30.62-2.80-44.86-5:26.81

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 5000 m
Hoja 5 km
Hoja 3000 m
Hoja 3 km
Hoja 10 km

26:52.01
28:49.0
15:10.82
14:55.34
14:34
55:42

TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98

MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS

27.06.2015
25.04.2015
16.05.2015
04.07.2015
07.06.2015
06.06.2015

Maribor
Pernitz
Zagreb
Zagreb
Hlohovec
Borsky Mikulaš

GLOJNARIČ Nika-00
GLOJNARIČ Nika-00
BEDRAČ Maja-99
OMERZU Lara-98

BRE
BRE
PT
BRE

10.05.2015
04.07.2015
24.05.2015
07.02.2015

Domžale
Sremska Mitrovica
Bressanone
Celje

ČANADI Eva-00
ČANADI Eva-00

KP
KP

20.06.2015
15.05.2015

Ptuj
Trieste

SKOK Aljoša-00
SKOK Aljoša-00
SKOK Aljoša-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
VUKOVIČ Jan-00
VUKOVIČ Jan-00

KRO
KRO
KRO
KLC
KLC
KLC
KLC
KLC
KLC
KLC
KLC

04.06.2015
06.06.2015
06.06.2015
10.05.2015
21.06.2015
18.05.2015
27.05.2015
30.05.2015
01.07.2015
10.05.2015
12.05.2015

Koper
Kranj
Kranj
Domžale
Ptuj
Ljubljana
Ljubljana
Slovenska Bistrica
Velenje
Domžale
Celje

AK PANVITA, Murska Sobota PAN

20.06.2015

Ptuj

MLAJŠE MLADINKE
100 m ovire

13.83
13.56
6.27
1.85

(0.762 / 8.50)

Daljina
Višina

-1.1
0.0
0.0

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 5000 m
Hoja 3000 m

27:46.30
16:16.3

PIONIRJI – U16
60 m
100 m
200 m
300 m
400 m
800 m
1000 m

7.10
11.09
11.01
22.37
21.89
35.02
34.52
49.07
48.64
1:55.58
2:31.86

+2.0
+1.1
+1.6
-1.0
+0.1

PIONIRKE - U16
4 x 100 m

48.81

(klub)

HERIC V.-00, GROF R.-00, HORVAT M.-00, ŠČANČAR T.-00

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 3000 m
Hoja 3 km

16:16.3
16:41.9

ČANADI Eva-00
ČANADI Eva-00

KP
KP

15.05.2015
25.04.2015

Trieste
Pernitz

BRULC Matija-05

KP

25.04.2015

Pernitz

REICHT Tamara-05
REICHT Tamara-05
REICHT Tamara-05
SPAHIČ Ana-04

ŠTA
ŠTA
ŠTA
ADAS

31.05.2015
04.07.2015
25.04.2015
31.05.2015

Trieste
Zagreb
Pernitz
Maribor

PIONIRJI - U12
NAJBOLJŠI REZULTATI
Hoja 1 km

5:07.3

PIONIRKE - U12
NAJBOLJŠI REZULTATI
Hoja 1000 m
Hoja 1 km
Četveroboj

5:29.68
5:28.61
5:39.3
2.541

(60m-vorteks-LJ / cona- 300m)

8.63 ( 0.0)-39.01-4.68 (+1.1)-46.00

Sklep št. 12
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate na
prostem za leto 2015.

Sklep št. 13
TK AZS bo ob koncu leta 2016 določila za disciplino hoja, kje se bo vodil rekord in kje
najboljši rezultat. Pri tem bo upoštevala Pravila za atletska tekmovanja.

AD 4.
1.
AK Krka Novo mesto je seznanila TK AZS, da odpoveduje prvenstvo JV regije za mladinske in
pionirke kategorije, planirano za 30.08.2015 ter da prestavlja mednarodni miting iz 09.09.2015 na
18.09.2015.
2.
Sestavni del tekmovalnega koledarja AZS so tudi šolska atletska tekmovanja, na katerih mora AZS
zagotoviti sodniško službo. Na dveh letošnjih tekmovanjih – šolski ekipni kros in posamično finale
za OŠ – se je dogodila organizacijska napaka, ker sodniška zbora v Mariboru in Kopru nista
zagotovila dovolj sodnikov na tekmovanju.
TK AZS poziva Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije, da z omenjenima sodniškima
zboroma opravi razgovor, da ne bi v prihodnje prihajalo do pomanjkljivosti v delu sodniškega
zbora.
3.
TK AZS in Strokovni odbor atletskih sodnikov sta v juniju 2015 organizirala seminar za vodje
sodnikov na tekmovanju. Seminarja se je udeležilo 18 sodniških zborov. Pet sodniških zborov pa ni
poslalo svojega predstavnika na seminar.
V jesenskem terminu bodo organizirani še seminarji za vodje tajništva, vodje tehnične službe in
vodje prijavnice na tekmovanju.
V okviru dnevov slovenske atletike pa bo ponovno organiziran še seminar za vodje-direktorje
tekmovanj. Po sklepu UO AZS bo moralo imeti društvo v letu 2016 vodjo tekmovanja z
opravljenim seminarjem, v kolikor bo želelo izvesti tekmovanje po koledarju AZS.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

