
  

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 

 
17. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 4. septembra 
2006 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur, 
Darjo Pungartnik 

 

 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 16. seje TK AZS 
2. Analiza poročil delegatov AZS 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Razno 

 
AD 1. 
1. Nerealizirani sklepi 12. seje komisije 

o AD 6 – 2. točka 
 

2. Nerealizirani sklepi 13. seje komisije 
o Sklep št. 10, sklep št. 22 
o Razno – 11. točka 

 

3. Nerealizirani sklepi 16. seje komisije 
o Sklep št. 25 

 

Sklep št. 1 
Zapisnik 16. seje se potrdi. 

 
 
AD 2. 
 

 
16. junij 2006 – Miting ob otvoritvi stadiona v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 
V letošnjem letu so bila tekmovališča v športnem parku Domžale prevlečena z umetno maso. V ta 
namen je AK Domžale svoj tradicionalni miting izvedel na novih tekmovališčih. V organizaciji 
tekmovanja je bilo kar nekaj pomanjkljivosti, ki jih bo potrebno odpraviti do naslednjih 
prvenstvenih tekmovanj. Pomanjkljivosti so bile sledeče: 

o po tekmovanju ni bil izdelan bilten z rezultati (AZS je prejela samo originalne tekmovalne 
zapisnike) 

o organizator je izvedel discipline, ki sploh niso bile razpisane (moški – 100m, 300m; ženske 
– 100m 

o pomanjkljivo delo sodniške službe 
 

Sklep št. 2 
Doseženi rezultati v disciplinah 100m in 300m za moške ter 100m za ženske se ne priznajo, 
ker te discipline niso bile razpisane v skladu z Razpisi tekmovanj 2006, točka 4.5, alinea a). 



 
 

23. junij 2006 – EAA miting v Velenju (organizator AK Velenje) 
 
Tekmovanje je potekalo v prijetnem ambientu, ob prisotnosti velikega števila gledalcev. Domači in 
tuji tekmovalci so poskrbeli za dobre rezultate. 
 

Pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja: 
 
TAJNIŠTVO 
Posamezne rezultatne liste (brez naslovnice), originalne tekmovalne zapisnike in rekordne zapisnike 
je AZS prejela mesec dni po tekmovanju. 
V štartni in rezultatni listi manjkajo letnice nastopajočih, kar je stalna pomanjkljivost na EAA 
mitingu v Velenju v zadnjih letih. 
Tajništvo tekmovanja ni zagotovilo štartne liste in zapisnikov za ročno merjenje časov sodnikom na 
cilju. 
 

Sklep št. 3 
Organizator tekmovanja v Velenju mora v prihodnje izdelati štartno in rezultatno listo v 
skladu z Razpisi tekmovanj. 

 
VODSTVO TEKMOVANJA 
Organizator je v program tekmovanja uvrstil disciplino skok s palico za moške in ženske, vendar je 
slabo načrtoval urnik izvedbe teh dveh disciplin. Skok s palico za ženske se je končal skoraj dve uri 
po zaključku ostalih disciplin. 
 

Sklep št. 4 
Organizatorju se predlaga, da ima v prihodnje skok s palico le za eno kategorijo. V primeru 
potrebe po izvedbi skoka s palico za moške in ženske, pa je potrebno pričeti z izvedbo veliko 
preje. 

 
SODNIŠKA SLUŽBA 
Sodniki na cilju so storili veliko napako, saj niso pozorno spremljali tekmovanja v teku na 3000 m 
zapreke. Tekmovalci so že prihajali v cilj, medtem ko je semafor kazal še en krog do cilja. Sodniki 
časomerilci in merilna ekipa Timing Ljubljana niso vedeli, da tekmovalci prihajajo v cilj in zato 
tekmovalcem niso bili izmerjeni časi. 
Sodniki na cilju za svoje delo niso imeli štartne liste, zapisnikov za ročno merjenje časov, 
podstavka za vodenje evidence krogov, diktafona, ciljnih kartončkov za beleženje časov 
posameznih sodnikov. 
 

Sklep št. 5 
Disciplina 3000 m zapreke za moške se ne prizna. 

 
TEHNIČNA SLUŽBA 
Nosilci letvice pri skoku s palico so se težko premikali. 
 

Sklep št. 6 
Organizator mora usposobiti premikanje nosilcev letvice do naslednjega tekmovanja. 

 
 
24. junij 2006 – APS za pionirje in pionirke (U16), (U14) in (U12) v Kopru 
                           (organizator AK Koper) 
 
Tekmovanje je trajalo skoraj 9 ur in je potekalo v visoki vročini. Na tekmovanju so nastopile tri 
starostne kategorije pionirjev in pionirk. Skok v višino za pionirje in pionirke U12 se ni izvedel, ker 
ni bilo prijavljenih tekmovalcev. V organizaciji tekmovanja so bile zabeležene sledeče 
pomanjkljivosti: 



VODSTVO TEKMOVANJA 
Vodja tekmovanja je opravljal tudi naloge napovedovalca.  
 
TAJNIŠTVO 
V organizacijski shemi organizacije tekmovanja sta navedena tehnični vodja in zdravnik brez 
imena. 
Zaradi slabega kopiranja je bilten z rezultati slabo viden. 
V biltenu z rezultati manjkajo naslednji rezultati: 

o 60m finale za pionirje in pionirke U16 in U14; 60m finale za pionirke U12; 60m ovire po 
skupinah za pionirje U16; 4x100m za pionirke U14 

 
TEHNIČNA SLUŽBA 
Pri disciplini skok v daljino in višino ni bilo semaforjev. 
 

Sklep št. 7 
Ocena »Priprava tekmovališč in naprav« se zniža iz 5 na 4 zaradi nezagotovitve semaforjev. 

 
SODNIŠKA SLUŽBA 
Sodniki so določili napačni vrstni red pri skoku v višino za pionirke U14. 
 

Sklep št. 8 
Vrstni red v skoku v višino je: 
Uvr. Priimek in ime Klub  Letnik   Rezultat Točke

1  Hojč Alenka   MASS   1994   1.47  15 
2  Turnšek Veronika   ŽALEC   1993   1.44  14 
3  Gorjan Tina   GO   1993   1.44  13 
4  Mavrič Ajda   NOV   1993   1.38  12 
5  Samide Klara   NOV   1993   1.38  11 
6  Tehovnik Tea   MED   1993   1.30  10 
7  Sotošek Nika   MASS   1993   1.30  9 
8  Klajnšek Nastja   PT   1994   1.30  8 

 
V kategoriji pionirk (U16) je za AD Kladivar Celje nastopila v teku na 60 m in v štafeti 4x100 m 
Mateja Guberac, ki pa je v letošnjem letu že nastopila za AK Žalec. 
 

Sklep št. 9 
V skladu z Razpisi tekmovanj 2006 – točka 2.4., se diskvalificira Matejo Guberac v teku na 60 
m in štafeto AD Kladivar Celje 4x100 m za pionirke (U16), ker je v omenjeni štafeti nastopila 
Mateja Guberac. 

 

Sklep št. 10 
Zaradi diskvalifikacije je ekipni vrstni red pri pionirkah (U16) sledeči: 

1. AD KRONOS, Ljubljana 191 točk 6. ŠD KRAŠKI TEKAČI, Sežana 71 točk
2. AK POLJANE, Maribor 133 točk 7. AK KEOR, Ptuj 63.5 točk
3. AD MASS, Ljubljana 125.5 točk 8. AD ALMONT, Slov. Bistrica 48 točk
4. AK KOPER 98 točk  9. AK VELENJE 46 točk
5. AK DOMŽALE 97 točk 10. AD KLADIVAR, Celje 41.5 točk

 

Vrstni red ekip od 11. do 20. mesta ostane nespremenjen! 
 

Sklep št. 11 
Na osnovi sklepov št. 8-10 je vseekipni vrstni red pri pionirkah ostal enak, spremenilo se je le 
število točk. Število točk: 

1. AD MASS, Ljubljana 429.5 točk
2. AD KRONOS, Ljubljana 247 točk
10. AK KEOR, Ptuj 100.5 točk
15. AD KLADIVAR, Celje 54.5 točk

 
 



1. julij 2006 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke (U14) in (U12)  
                        v Brežicah (organizator AK Fit Brežice) 
 
Tekmovanje v mnogoboju za starostno kategorijo pionirjev in pionirk U14 in U12 je bilo prvič 
organizirano. Pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja so sledeče: 
 
TAJNIŠTVO 
V biltenu z rezultati manjka tabelarni pregled posameznih rezultatov in doseženih točk 
posameznikov v vseh kategorijah. 
 
SODNIŠKA SLUŽBA 
Sodniki so met žogice sodili po šolskih pravilih – vsak tekmovalec je vrgel tri mete zaporedoma, 
izmerjen samo najboljši dosežek. 
 
TEHNIČNA SLUŽBA 
V disciplinah skokov in metov niso bili postavljeni semaforji. 
 

Sklep št. 12 
Ocena »Priprava tekmovališč in naprav« se zniža iz 5 na 4 zaradi nezagotovitve semaforjev. 

 
V kategoriji pionirk (U14) je namesto prijavljene Tekavec Ines iz AK Špela Grosuplje nastopila Zof 
Anja. 
 

Sklep št. 13 
Diskvalificira se atletinjo Zof Anjo iz AK Špela Grosuplje v četveroboju. 

 

Sklep št. 14 
Medaljo za osvojeno 3. mesto v četveroboju v kategoriji pionirk (U14) se naknadno podeli 
Kraševec Anji iz AK Bela Krajina iz Črnomlja. 

 

Sklep št. 15 
V kategoriji pionirk (U14) se v ekipnem vrstnem redu diskvalificira AK Špela Grosuplje, ker 
ekipo več ne sestavljajo tri tekmovalke. 
Plaketo za osvojeno 3. mesto v kategoriji pionirk (U14) se naknadno podeli AD Kronos 
Ljubljana. 

 
 

5. julij 2006 – Miting »Nočni skok s palico« v Brežicah (organizator AK Fit Brežice) 
 
Atletska zveza Slovenije ni prejela razpisa za omenjeno tekmovanje, je pa tekmovanje v koledarju 
AZS. Po tekmi je AZS prejela samo originalne tekmovalne zapisnike. 
 

Sklep št. 16 
Organizator AK Fit Brežice je dolžan poslati razpis tekmovanja in obdelane rezultate tudi na 
AZS. 

 
 
8. in 9. julij 2006 – DP za mlajše mladince in mladinke na Ravnah (organizator KAK Ravne) 
 
Delegat AZS je poslal poročilo z zamudo. 
Disciplina 1500 m zapreke za ml. mladinke je odpadla, ker ni bilo prijavljenih tekmovalk. 
 
TEHNIČNA SLUŽBA 
V teku na 2000m zapreke za mlajše mladince so postavili prvo suho zapreko, ki je bila prenizka 
(višina za ženski tek čez zapreke). Sodniki so napako opazili šele po drugem krogu. 
Krožni prag je nestabilen pri suvanju krogle. 
Semafor pri kladivu ni deloval zaradi pomanjkanja semaforistov. 



Ni bil postavljen oder za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) 
 

Sklep št. 17 
Ocena tehnične službe se zniža iz 3.5 na 3 zaradi navedenih pomanjkljivosti. 

 

Sklep št. 18 
Ocena priprava tekmovališč in naprav se zniža iz 3.5 na 3 zaradi navedenih pomanjkljivosti. 

 

Sklep št. 19 
Doseženi časi atletov v teku na 2000m zapreke se ne priznajo, velja pa vrstni red. 

 

Sklep št. 20 
Organizator mora popraviti krožni prag pri suvanju krogle do naslednjega tekmovanja. 

 

Sklep št. 21 
Opozarjamo vse organizatorje, da so dolžni zagotoviti pogoje za delo merilne ekipe. V skladu 
z Razpisi tekmovanj morajo postaviti oder zunaj tekališča za postavitev ciljne video naprave 
(fotofiniš). Kombi merilne ekipe Timing Ljubljana se ne sme postaviti znotraj tekmovališč na 
stadionu. 

 

Sklep št. 22 
Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 

o AKŠ: Labohar Natalija (100m) 
o KLC: Smerke Jure (800m), Štiglic Neža (100m) 
o KRKA: Vukobrat Marko (disk, kladivo) 
o TRK: Fačeti Igor (200m), Kristan Matic (200m, 400m) 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 

Na DP za mlajše mladince in mladinke ni nastopila štafeta: 
o TRK: 4x300m (ml. mladinci) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 

Sklep št. 23 
Atletska zveza Slovenije ni prejela prijave AK Radeče. 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (j) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za 
neprispelo prijavo na AZS. 

 
 
12. julij 2006 – Mednarodni miting v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto) 
 
Tradicionalni miting v Novem mestu je štel tudi za mednarodno atletsko ligo. Vodstvo tekmovanja 
se je zadovoljivo pripravilo in izvedlo tekmovanje. Pomanjkljivosti dela služb: 
 
TEHNIČNA SLUŽBA 

o slabo vidne talne oznake; med prvo in drugo stezo na 100m razdalji ni črte med stezama 
o odrivna deska pri daljini iztrošena in na sredini vdrta za 1cm; odrivna deska ni lesena 
o zelo dotrajane blazine pri skoku v višino 
o nosilca letvice pri palici večkrat ovita s samolepilnim trakom, ki ga je glavni sodnik 

odstranil 
o na začetku tekmovanja ni bilo vetromera pri daljini in troskoku 
o slabo vzdrževan stadion; ograja okoli stadiona luknjasta 

 

Sklep št. 24 
Ocena »Priprava tekmovališč in naprav« se zniža iz 4 na 3 zaradi zgoraj navedenih dejstev. 

 
SODNIŠKA SLUŽBA 
Ročnih časomerilcev na cilju ni bilo, tako da ni mogoče opraviti primerjavo ročnih časov in časov 
merilne ekipe. 
Ni bil opravljen ničelni test štartne pištole. 



Zaradi težav s štartno pištolo so štarti zamujali od 5-30 minut. 
Semaforisti so slabo opravljali svoje delo. 
 
NADZOR TERENA 
Nadzor terena je bil slab, saj so se trenerji sprehajali po terenu. 
 
 
15. julij 2006 – Četveroboj mladinskih reprezentanc Češke-Hrvaške, Madžarske in Slovenije  
                          v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor) 
 
Precejšnje število slovenskih tekmovalcev je imelo napačne letnice rojstev. 
Reprezentanca Hrvaške v prijavi ni navedla letnice rojstev svojih tekmovalcev in tekmovalk. 
 
 
19. julij 2006 – Miting v Mariboru (organizator AD Maribor 98) 
 
Tekmovanje je štelo za mednarodno atletsko ligo, vendar se razpisane discipline 1500m moški, 
3000m in krogla za ženske niso izvedle, ker ni bilo prija prijavljenih. 
 
TAJNIŠTVO 

o v štartni in rezultatni listi manjkajo letnice rojstev nastopajočih (še največ pri slovenskih 
atletih in atletinjah) 

o v biltenu z rezultati ni rezultatov na 20.000 m in na 1 uro 
 

Sklep št. 25 
Organizator tekmovanja mora v prihodnje izdelati štartno in rezultatno listo v skladu z Razpisi 
tekmovanj. 

 
TEHNIČNA SLUŽBA 
V ženskem teku na 3000m zapreke je vodna zapreka visoka 83cm, suhe zapreke pa 78cm. 
Nastavitev na ustrezno višino tehnično ni bilo mogoče. 
 

Sklep št. 26 
Izmerjeni časi tekmovalk se potrdijo. 

 
PRIJAVNICA 
V prijavnici niso poskrbeli za urejen odhod atletov na tekmovališča. 
 
Tekmovalna komisija AZS je prejela nepopolno dokumentacijo o izvedbi discipline 25.000 m za 
ženske. 
 

Sklep št. 27 
AD Maribor 98 je dolžan kot organizator poslati dokumentacijo in rezultate teka na 25.000 m. 

 
 
22. in 23. julij 2006 – DP za člane in članice v Novem mestu 
                                    (organizator AK Krka Novo mesto) 
 
Državno prvenstvo je oba dneva potekalo v veliki vročini (sopari). Nastopili so vsi najboljši atleti in 
atletinje, vendar so bili v nekaterih disciplinah samo po dva ali trije nastopajoči (članice-3000m, 
5000m, disk). Sam objekt ne omogoča dobrih pogojev za tekmovanje (objekt je slabo vzdrževan, 
naprave so popolnoma dotrajane). 
 

Po končanem tekmovanju je delegat AZS ugotovil, da je naredil napako pri žrebu prog v finalih 
teka na 100 m in 200 m. Svojo napako iskreno obžaluje in se vsem finalistom opravičuje. 
 



Pomanjkljivosti dela posameznih služb: 
 
TEHNIČNA SLUŽBA 

o na tekališču komaj vidna črta med 1. in 2. stezo 
o neprimerno doskočišče pri višini 
o ni bil postavljen oder za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) 

 

Sklep št. 28 
Ocena tehnične službe se zniža iz 4.5 na 3 zaradi navedenih pomanjkljivosti. 

 

Sklep št. 29 
Opozarjamo vse organizatorje, da so dolžni zagotoviti pogoje za delo merilne ekipe. V skladu 
z Razpisi tekmovanj morajo postaviti oder zunaj tekališča za postavitev ciljne video naprave 
(fotofiniš). Kombi merilne ekipe Timing Ljubljana se ne sme postaviti znotraj tekmovališč na 
stadionu. 

 
MERITVE ČASOV - Timing Ljubljana 

o meritve časov in obdelava podatkov se je izvajala v kombiju na tekmovališču 
o težave s ponovnimi štarti in štartno pištolo, z merilno napravo 
o Timing za nastale težave v prvem dnevu krivi slabo napajalno napetost, drugi dan boljše 

napajanje 
 
Veliko število ponovljenih štartov v sobotnem delu tekmovanja je slabo odmevalo v javnosti, zato 
naj Timing Ljubljana preveri svojo opremo in ugotovi, kaj je povzročilo navedene težave. 
Prav tako naj preveri možnost, da se nabavi rezervno napajanje za meritve časov. 
 

Tekmovalna komisija AZS je ugotovila, da električnega nihanja na območju Novega mesta ni bilo, 
v kolikor pa je napaka na omrežju v okviru stadiona, je to potrebno takoj odpraviti. 
 
NADZOR TERENA 

o kljub temu, da je stadion ograjen, je bil nadzor terena slab 
 
PRIJAVNICA 
Prijavnica je slabo opravila svoje delo, ker ni preverila dresa nastopajočih (ameriški tekmovalec je 
nastopil v slovenskem dresu, Brigita Langerholc je imela na dresu reklame, ki niso bile v skladu s 
pravili). 
 

Sklep št. 30 
Na DP za člane in članice niso nastopili: 

o AKK: Prezelj Marko (400m ovire) 
o GO: Bratož Marko (100m) 
o KLC: Stojakovič Boris (200m, 400m) 
o MASS: Žumer Jan (daljina), Svetic Blaž (palica), Anzeljc Blaž (200m), Čaušević Sadet (3000m) 
o OL: Rogel Jak (daljina) 
o TRK: Gašperlin Darja (800m), Janežič Tomaž (disk) 
o VEL: Jelen Urška (200m), Kokot Nina (daljina), Kralj Urška (palica), Kurmanšek Sebastjan (3000m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 

Na DP za člane in članice niso nastopile štafete: 
o KRO: 4x100m (članice) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 



Sklep št. 31 
Atletska zveza Slovenije ni prejela prijav AK Velenje in AK Kranj. 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (j) Razpisov tekmovanj 2006 morata kluba plačati kazen vsak po 5.000 
tolarjev za neprispelo prijavo na AZS. 

 
V skladu s pravili koledarske borze je AK Krka Novo mesto organiziral miting za mlajše kategorije. 
V metu diska za pionirke je nastopila samo 1 tekmovalka. 
 

Sklep št. 32 
Doseženi rezultat v metu diska za pionirke se ne prizna. 

 
 
29. in 30. julij 2006 – DP za starejše mladince in mladinke v Mariboru 
                                    (organizator AK Poljane Maribor) 
 
Priprava na tekmovanje in organizacija samega tekmovanja je potekala na visokem nivoju. 
Vse službe so svoje delo dobro opravile, le tajništvo je imelo sledeče pomanjkljivosti: 

o v teku na 100 m in 200 m za st. mladinke ter 200 m za st. mladince ni oznak za 
napredovanje v naslednji krog tekmovanja 

o v daljini in troskoku za st. mladinke, v daljini in troskoku za st. mladince so v biltenu z 
rezultati pri nekaj tekmovalcih vpisani napačni podatki glede na tekmovalni zapisnik 

 
Organizator tekmovanja ni mogel zagotoviti dovolj sodniških žirij, zato je delegat AZS v urniku 
tekmovanja premaknil nekaj disciplin glede na zaporedje disciplin v Razpisih tekmovanj 2006. 
 

Sklep št. 33 
Spreminjanje zaporedja disciplin ni v pristojnosti organizatorja tekmovanja in delegata AZS, 
zato je potrebno o tem v prihodnje obvestiti TK AZS. 

 

Sklep št. 34 
Na DP za st. mladince in mladinke niso nastopili: 

o AKŠ: Labohar Natalija (200m) 
o ASB: Crnič Mia (400m, 800m), Kleiderič Klementina (daljina) 
o DOM: Mladenovič Suzana (3000m) 
o KLC: Huš Matej (200m) 
o KRO: Mesec Tamara (200m), Banjac Kristina (krogla) 
o NOV: Kazič Mersiha (daljina) 
o POM: Maučec Štefan (110m ovire) 
o RAD: Bec Anica (kopje) 
o ŠEN: Primc Kristina (200m) 
o TRK: Kristan Matic (400m), Gašperlin Darja (800m) 
o VEL: Smonkar Jerneja (400m), Lenart Matic(400m, 400m ovire), Mihalinec Maja (200m), Rudolf Rok 

(200m) 
 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
Na DP za st. mladince in mladinke ni nastopila štafeta: 

o VEL: 4x100m (st. mladinke) 
 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
Sklep št. 35 

Atletska zveza Slovenije ni prejela prijav AK Radeče in AK Žalec. 
 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (j) Razpisov tekmovanj 2006 morata kluba plačati kazen vsak po 5.000 
tolarjev za neprispelo prijavo na AZS. 

 



AD 3. - Homologiranje rekordov na prostem: 
 
ČLANI 
100 m 10.14 +1.3 OSOVNIKAR Matic-80 MASS 08.08.2006 Göteborg  
 

ČLANICE 
4 x 400 m 3:34.77  SLOVENIJA SLO 18.06.2006 Solun 
(absolutni)    LANGERHOLC B.-76, ČEPLAK J.-76, PUC A.-88, OREŠNIK S.-84 
Kladivo     59.76 SUŠEC Ana-85 KRO 14.07.2006 Villach 
 61.54 SUŠEC Ana-85 KRO 14.07.2006 Villach 
 61.79 SUŠEC Ana-85 KRO 14.07.2006 Villach 
 

STAREJŠI MLADINCI 
110 m ov. 14.33 -0.3 DERŽANIČ Rok-88 FIT 17.06.2006 Murska Sobota 
(100/9.14)  14.22 -0.2 DERŽANIČ Rok-88 FIT 15.07.2006 Maribor 
 14.16 +1.1 DERŽANIČ Rok-88 FIT 19.07.2006 Maribor 
 

STAREJŠE MLADINKE 
3000 m zap. 10:50.87  PORI NEŽKA-87 KAK 19.07.2006 Maribor 
     
4 x 100 m 46.58  SLOVENIJA SLO 15.07.2006 Ljubljana 
(absolutni)    SITAR A.-92, JUREŠ T.-87, PETAN M.-87, MIHALINEC M.-89 
 46.09  SLOVENIJA SLO 19.08.2006 Peking 
    PUC A.-88, JUREŠ T.-87, PETAN M.-87, MIHALINEC M.-89 
Daljina 6.24 +0.3 KOKOT Nina-88 VEL 23.06.2006 Velenje 
 6.36 0.0 KOKOT Nina-88 VEL 23.06.2006 Velenje 
Palica        4.10  ŠUTEJ Tina-88 MASS 23.06.2006 Ljubljana 
 4.20  ŠUTEJ Tina-88 MASS 23.06.2006 Ljubljana 
 4.20  ŠUTEJ Tina-88 MASS 12.07.2006 Novo mesto 
 4.20  ŠUTEJ Tina-88 MASS 23.07.2006 Novo mesto 
 4.25  ŠUTEJ Tina-88 MASS 23.07.2006 Novo mesto 
 4.25  ŠUTEJ Tina-88 MASS 18.08.2006 Peking 
 

MLAJŠE MLADINKE 
200 m 24.09 +0.1 MIHALINEC Maja-89 VEL 23.06.2006 Velenje 
Kladivo-3      63.08  ŠPILER Barbara-92 FIT 01.07.2006 Varaždin 
 63.30  ŠPILER Barbara-92 FIT 08.07.2006 Ravne 
 

PIONIRKE 
60 m 7.66 +1.4 SITAR Alja-92 DOM 23.08.2006 Šentjernej 
Daljina 6.03 +0.6 BRATKIČ Maja-91 GO 09.07.2006 Ravne 
Kladivo-3      63.08  ŠPILER Barbara-92 FIT 01.07.2006 Varaždin 
 63.30  ŠPILER Barbara-92 FIT 08.07.2006 Ravne 
 
Sklep št. 36 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem. 
 
 
AD 4. 
 
Sprememba barve klubskih dresov 

o AK Gorica – bela modra 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


