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
18. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 6. oktobra 2015 ob
16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 17. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Poročilo o izobraževanju za vodjo prijavnice in vodjo tehnične službe ter plan nadaljnih
izobraževanj
5. Koledar 2016
6. Koledarska borza 2016
7. Srečanje s Tekmovalno komisijo AZ Hrvaške
8. Informacijski sistem AZS
9. Kandidati (pripravniki) za delegate AZS v letu 2016
10. Imenovanja delegatov AZS na mitingih v letu 2016
11. Prenehanje funkcije delegata AZS
12. Odpoved mitingov v letu 2015
13. Priprava Priročnika za atletsko sezono 2016
14. Štartnina na tekmovanjih in delegatska taksa
15. Naj organizator 2015
16. Posvet delegatov AZS
17. Razno

AD 1.
Na zapisnik 17. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 17. seje TK AZS.

AD 2.
25. in 26. julij 2015 – DP za člane in članice v Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 230 atletov in atletinj iz 31 klubov in 4 držav.
Pri načrtovanju in vodenju tekmovanja so se pokazale pomanjkljivosti, ker organizator tekmovanja
ni uspel zagotoviti zadostnega števila sodnikov in ustrezno organizirati tehnične službe
(pomanjkanje osebja). Vodja tekmovanja je bil aktiven in je z ekipo sproti reševal nastale probleme.
Oba dneva tekmovanja je bilo vroče in soparno vreme.
)

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

4.5
2
5
4
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
3.5
5.64

Pomanjkljivosti:
o nogometna gola nista bila odstranjena, mreža na golu je zastirala pogled na tekmovališča in
semaforje
o napačna lokacija prijavnice (onemogoča dostop samo atletom)
Sklep št. 2
Na DP za člane in članice niso nastopili:
GO:
Šuligoj Tine (daljina, troskok, višina), Ušaj Deni (kladivo)
PMB:
Jureš Tina (200m)
ŠTA:
Verbošt Gregor (800m)
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 člane in članice ni nastopila štafeta:
GO:
4x400m (či / 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.

29. avgust 2015 – Miting »Mladi asi atletike« v Domžalah
(organizator AD AS Domžale)
V tekmovalnem zapisniku skoka v daljino pri pionirjih U12 in pionirjih U10 je bil pri vseh
nastopajočih zabeležen podatek o vetru +0.0.
Sklep št. 3
V disciplini skoka v daljino pri pionirjih U12 in pionirjih U10 se pri doseženih rezultatih
veter ne upošteva.
5. september 2015 – 1. Veronikin miting v Kamniku (organizator AD Kamnik)
Ob otvoritvi štadiona v Kamniku je bil organiziran miting za mlajše kategorije. Štadion še ni
dokončan in nima vseh tekmovališč.
Sklep št. 4
Na štadionu se lahko odvijajo teki, skok v daljino in višino. Ko bodo dokončana ostala
tekmovališča, se opravi certifikacija.
5. september 2015 – Ekipno DP za mladince in mladinke v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 420 atletov in atletinj iz 26 klubov. Tekmovanje je bilo dobro
pripravljeno in izvedeno. Med tekmovanjem so bili manjši zastoji zaradi slabega vremena in selitve
disciplin v dvorano.
Pogoji za tekmovanje so bili slabi (oblačno, dež, cca 14 stopinj). Zaradi slabega vremena so se vsi
skoki (razen ženske daljine) izvedli v dvorani.
Na tekmovanju v hoji je bilo premalo sodnikov in niso bili pripravljeni potrebni pripomočki. Zaradi
napake sodnika je tekmovalka hodila en krog premalo.

Sklep št. 5
Vse pogosteje se dogaja, da se na tekmovanjih na prostem v primeru slabega vremena
discipline skokov izvajajo v dvorani. Izvedba disciplin skokov v dvorani je možna le ob
dolgotrajnem in močnem dežju.
Sklep št. 6
Atletski sodniki in glavni sodnik za teke so sestavni del ekipe za sojenje. Sodniki za hojo
sodijo tehniko hoje, ostale naloge pa opravljajo sodniki in glavni sodnik. Zaradi napake
sodnika se atletinji Mulec Maji Katarini prizna uvrstitev, rezultat pa ne, ker je atletinja
opravila en krog premalo.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.9
3.9
4
3.8
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
3.8
4
5.70

Pomanjkljivosti:
o Pri daljinskih skokih v dvorani ni bilo semafora
o Pri disku in kladivu ni bilo semaforista
o Semaforji so bili slabo opremljeni (izpisoval se je samo rezultat)
Sklep št. 7
Na Ekipnem DP za mladince in mladinke niso nastopili:
GO:
Masten Nik (100m), Mattiazi Simon (200m)
KLC:
Uranič Miha (kopje), Intihar Marulc Ana (hoja 5000m), Siter Saša (kopje)
KRKA: Grah Živa (višina, palica)
MASS: Paulin Tjaš (400m)
PAN:
Žerjav Luka (400m), Šinko Nina (kopje)
VEL:
Miklavžina Aljoša (200m), Peer Meh Petja Izza (hoja 5000m)
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.

12.- 13. september 2015 – Ekipno prvenstvo Slovenije za člane / članice v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
Na tekmovanju je nastopilo preko 305 tekmovalcev iz 19 društev. Pogoji za tekmovanje so bili
dobri, sončno, cca 26 stopinj. Načrtovanje tekmovanja je bilo resno in pravočasno, vodenje
tekmovanja zelo dobro.
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.6
4.2
4.5
4.2
4.7

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
4.5
3.9
6.34

Pomanjkljivosti:
o V krivini postavljeni klobučki, ki niso bili predpisane višine
Sklep št. 8
V primeru, da ni notranjega robnika zaradi izvajanja tehničnih disciplin, je potrebno
postaviti stožce in ne klobučke, ki niso skladni s Pravili za atletska tekmovanja.

Sklep št. 9
Na Ekipnem DP za člane in članice niso nastopili:
DOM:
Vodlan Nika (200m), Avbelj Manca (krogla)
GO:
Miklavčič Rok (kopje), Vidrih Maruša (400m), Ušaj Deni (kladivo), Gregorič Andrej (200m)
KLC:
Dovjak Dejan (800m), Anderle Žan (disk), Čop Nastja (200m)
KRKA: Kastrevc David Dušan (kladivo), Rep Maj Rupert (800m), Koračin Domen (višina)
Cimermančič Davorin (2000m zapreke)
KRO:
Hajna Tadej (800m)
MASS: Paulin Tjaš (100m), Mesec Košir Lovro (400m), Robavs Anja (1500m), Rudolf Žan (800m)
Vrhunec Enej (200m)
PAN:
Kadiš Maja (100m ovire)
TRK:
Lacijan Aleksandra (100m), Škraba Tajda (troskok), Dobnikar Tilen (200m),
Trelc Simon (200m)
VEL:
Dolar Kevin (5000m, 2000m zapreke), Albreht Borut (2000m zapreke), Trupej Anja (daljina)
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 člane in članice nista nastopili štafeti:
MASS: 4x100m (či / 3)
VEL:
4x100m (če / 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.

12. in 13. september 2015 – DP za pionirje in pionirke U16 v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 355 atletov in atletinj iz 36 klubov ter treh 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
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
4.8
5
5
4.3

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
4.7
4.6
6.95

Sklep št. 10
Na DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
GO:
Gašparič Nejc (100m)
KLC:
Kok Barbara (1000m), Cehner Maja (300m ovire)
KRO:
Hribar Tomi (kopje), Pantelić Vid (300m ovire), Turšič Poljanšek Ula (100m)
MASS: Ovčak Špela (100m, daljina), Mele Kaja (300m)
PMB:
Glavnik Andrej (100m, 300m)
TRK:
Pavlin Mojca (100m, kopje)
ŽEL:
Bergant Nika (300m, daljina)
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 U16 ni nastopila štafeta:
KLC:
4x100m (pe / 1), 4x300m (pe / 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.

Sklep št. 11
Na pobudo društev in na osnovi poročila delegata AZS se bo v prihodnje DP za pionirje
in pionirke U16 pričelo eno uro preje.
Sklep št. 12
Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2015 se diskvalificira:
Uranjek Zarja (AD Kladivar Celje) – 100 m / nenastop v prijavljeni disciplini (4x100 m) - točka
4.1.19. (o).
4x300m – pionirke U16: AD Kladivar Celje
(Uranjek Zarja in Ocvirk Tija - pionirki U16 / nenastop v štafeti 4x100 m - točka 4.1.19. (o).
18. september 2015 – Mednarodni miting in Mestni tekaški izziv v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
Mestni tekaški izziv je bil organiziran pred tradicionalnim mednarodnim mitingom.
Sklep št. 13
UO AZS naj odloči, ali bodo tekmovanja Mestni tekaški izziv tudi v letu 2016. Če se
bodo tekmovanja izvajala, se naj vključi tudi TK AZS.
19. in 20. september 2015 – Ekipno DP za pionirje in pionirke U14 in U12 v Slovenj Gradcu
(organizator AK Slovenj Gradec)
Na tekmovanju je nastopilo preko 390 atletov in atletinj iz 28 klubov ter petih OŠ. Tekmovanje je
bilo dobro vodeno. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili primerni prvi dan, drugi dan ploha in
pršenje tretjino tekmovanja. Na tekmovanju je bilo premalo osebja v posameznih službah
(prijavnica, tehnična služba) in premalo sodnikov.
)

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

4
4
4
4
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
3.9
5.78

Pomanjkljivosti:
o Prvi dan ni bilo semaforjev pri metih
Sklep št. 14
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
AKR:
Vajs Ana (200m, daljina), Čebašek Neža (60m)
KAK:
Štern Nejc (1000m)
KRO:
Brodnik Žiga (60m, daljina, krogla, vortex), Cerlini Bor (60m), Črnko Nika (60m),
Omeradžič Nik (hoja 2000m, vortex), Casagrande Loredana (vortex)
MASS: Comino Lara (200m, hoja 1000m)
PAN:
Horvat Patrik (60m)
PMB:
Ules Gal (600m)
SLG:
Mojškerc Nejc (60m, 200m, višina), Predik Val (daljina), Založnik Loti (600m)
VEL:
Tabakovič Ines (60m, 200m), Petrovič Ines (60m, 200m), Lipovac Isa (60m),
Krajnc Lana (200m)
ŽALEC: Roter Emma (1000m)
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 U14 in U12 niso nastopile štafete:
AKR:
4x200m (pe U12)
MASS: 4x200m (pe U12 / 2)
SLG:
4x200m (pi U12)
VEL:
4x100m (pe U14 / 3), 4x200m (pe U12 / 4),
V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2015 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

AD MASS Ljubljana je obvestila TK ASZ, da njihova tekmovalka Kužnik Karin trenutno ni
sposobna doseči rezulta, ki se je pojavil v rezultatni listi skoka v daljino (4.97 m).
Sklep št. 15
Na podlagi izjav trenerjev AD MASS Ljubljana se rezultat tekmovalke Kužnik Karin
4.97 m ne prizna.
Sklep št. 16
V letu 2016 se na ekipnih tekmovanjih predhodni nenastopi ne bodo upoštevali.
Upoštevala se bo samo omejitev (število) nastopov po dnevih.
26. september 2015 – Balkanation v Velenju (organizator AK Velenje)
Tekmovanje Balkanation je bilo zasnovano na drugačnosti in delnem odstopanju od IAAF pravil za
atletska tekmovanja. V tehničnih navodilih je bilo navedeno, da tekmovanje ni po pravilih za
atletska tekmovanja.
Osnovna ideja predsednika AZS je bila, da bi bilo tekmovanje bolj dinamično. Tekmovalo se je v 8
ženskih in 8 moških disciplinah ter v 2 mešanih štafetah. Pri skoku s palico je imel vsak atlet na
voljo 4 skoke, višine skokov je napovedal vnaprej.
Istočasno so se odvijale discipline: met kopja, skok s palico in skok v daljino. Tihi dogovor
organizatorjev je bil, da se uradne osebe na teh treh tekmovališčih med tekmovanjem med sabo
usklajujejo in tekmovalcem odrejajo čas, kdaj lahko pričnejo s poskusom v svoji disciplini. O tem
so se tudi dogovorili na tehničnem sestanku. Navedba v tehničnih navodilih in tudi sama izvedba
skoka s palico je bila v nasprotju s pravili. Glede na omenjeno so bili atleti pod pritiskom in niso
mogli tekmovati tako kot znajo in zmorejo. To tudi niso razmere za stimulacijo atletov, kot tudi ne
za doseganje rekordnih izidov. V zraku je visel tudi riziko poškodb atletov ob koncu sezone.
)

V času tekmovanja je nad glavami tekmovalcev prenizko poplesaval radijsko voden helikopter s
kamero, ki je brnel kot »roj sršenov« ter motil koncentracijo tekmovalcev in sodnikov.
Postavitev druge prijavnice je bila znotraj tekališča na nogometnem igrišču. Postavili so šotore za
posamične ekipe držav, kar je imelo za posledico dokaj kaotičen pogled. Atleti in atletinje za
posamezno disciplino so čakali v tako imenovani prijavnici, ostali atleti pa so se ogrevali na
zelenici. Ko se je odvijal finiš teka, so vsi drli ob rob steze in navijali vsak za svoje tekmovalce.
Discipline v tehničnih disciplinah so bile ločene od tekaških, kar je bilo diskriminatorno do
tekmovalcev in gledalcev, ki so bili ob užitek spremljanja napetih bojev.
Sklep št. 17
Rezultati tekov, meta kopja in skoka v daljino se priznajo.
Zaradi kršenja Pravil za atletska tekmovanja se rezultati skoka s palico za moške in
ženske ne priznajo.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
4.5
5
4.5
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
3
4.5
6.60

26. september 2015 – Miting v Velenju (organizator AK Velenje)
Organizator tekmovanja je izvedel discipline tekov in daljinskih skokov brez merjenja vetra.
Nastopajoči v teh disciplinah so bili zaradi tega oškodovani, čeprav je organizator tekmovanja
zaračunal polno višino štartnine.
TK AZS bo v podobnih primerih v prihodnje zaračunala kazen.
)

27. september 2015 – DP v cestnem teku na 10 km v Slovenskih Konjicah
(organizator ŠD Konjiški maraton)
Nastopilo je 459 tekmovalcev. Tekmovanje je bilo odlično pripravljeno, z velikim številom osebja.
Predsednik organizacijskega odbora, ki je bil tudi vodja tekmovanja, je načrtoval vsako podrobnost
in s sodelavci tekmovanje izpeljal odlično. Izdelan je bil časovni plan aktivnosti za vsak dogodek v
okviru celotnega tekmovanja in so vse aktivnosti izpeljane po tem planu.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
4.5
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4
5
7.07

3. in 4. oktober 2015 – APS v mnogobojih v Slovenj Gradcu (organizator AK Slovenj Gradec)
Na tekmovanju je nastopilo preko 136 atletov in atletinj iz 16 klubov in ene OŠ.
Tekmovanje je bilo pomanjkljivo načrtovano, saj organizator ni zagotovil kvalitetne priprave vseh
tekmovališč. Zaradi nezagotovitve dveh skakališč skoka v višino je prišlo do 80 minutne zamude.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili spremenljivi (sončno, občasno, ploha, vetrovno).
Premalo osebja v tehnični službi (vodje službe ni bilo) in premalo sodnikov.
)

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

2
2
3
3
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
3.8
4.36

Pomanjkljivosti:
o Nista bili postavljeni dve višini
o Nimajo piramid za prehod na notranjo stezo
o Do 5 cm premalo mivke v celotni jami
o Pri kategoriji U12 ni bilo vetromera
o Pri krogli se je uporabljal plastični meter
o Nad izmetom kopja je na višini 4 m napeljana žica za mrežo
o V kategorji pionirji U12 ni bilo vetromera pri skoku v daljino
o Preglasna glasbena spremljava in glasba po željah
Sklep št. 18
Organizator tekmovanja mora posredovati v roku 5 dni poročilo, zakaj je bilo
tekmovanje površno načrtovano in izvedeno s premajhnim številom osebja v posameznih
službah.
Sklep št. 19
Kljub določilu v Priročniku za atletsko sezono 2015 in opozorilu delegata AZS
organizator ni zagotovil dveh skakališč skoka v višino. Izreka se kazen v višini 40,00
EUR po točki 4.1.19. (e).

Sklep št. 20
Kar nekaj društev je imelo pripombe na točkovanje za ekipni vrstni red. Aleš Bezjak
pripravi do prihodnje seje predlog novega točkovanja.
Sklep št. 21
Na APS v mnogobojih niso nastopili:
ADAS:
Hace Jaka (piU14), Steiner Iza (peU12), Pristov Eva (peU12)
MASS: Sekač Pino (piU14)
VEL:
Lesnjak Notersberg Nace (piU12), Marovt Hana (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.

10. oktober 2015 – Kros občinskih reprezentanc na Ravnah (organizator KAK Ravne)
Na tekmovanju je nastopilo 18 občinskih reprezentanc s preko 270 tekmovalci. Tekmovanje je bilo
pravočasno načrtovano in primerno vodeno. Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.3
4.3
4.4
3.8
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.2
4.8
4.5
6.31

AD 3.
Rekordi na prostem za leto 2015
ČLANI
400 m
Palica

45.28
5.65
5.65
5.70

JANEŽIČ Luka-95
RENNER Robert-94
RENNER Robert-94
RENNER Robert-94

KLC
KLC
KLC
KLC

23.08.2015
02.08.2015
22.08.2015
22.08.2015

Peking
Pitesti
Peking
Peking

MIŠMAŠ Maruša-94
DOMJAN Veronika-96

MASS
PT

18.09.2015
17.07.2015

Novo mesto
Eskilstuna

JANEŽIČ Luka-95
RENNER Robert-94
RENNER Robert-94
RENNER Robert-94

KLC
KLC
KLC
KLC

23.08.2015
02.08.2015
22.08.2015
22.08.2015

Peking
Pitesti
Peking
Peking

MIŠMAŠ Maruša-94
MIŠMAŠ Maruša-94

MASS
MASS

08.09.2015
18.09.2015

Zagreb
Novo mesto

MUHAR Matija-96

ASKR

18.07.2015

Eskilstuna

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

MASS
MASS
MASS

05.09.2015
12.09.2015
30.08.2015

Ljubljana
Fürstenfeld
Remanzacco

DOMJAN Veronika-96

PT

17.07.2015

Eskilstuna

METELKO Egon-98

BRE

03. - 04.10.2015 Slovenj Gradec

ČLANICE
2000 m zap.
Disk

6:27.27
56.63

MLAJŠI ČLANI
400 m
Palica

45.28
5.65
5.65
5.70

MLAJŠE ČLANICE
3000 m
2000 m zap.

9:02.91
6:27.27

STAREJŠI MLADINCI
Kopje

79.20

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 5000 m
Hoja 5 km

26:32.88
25:55.3
25:13

STAREJŠE MLADINKE
Disk

56.63

MLAJŠI MLADINCI
Deseteroboj

6.028

11.69 (+0.2)-6.66 (-0.1)-13.50-1.66-53.25 / 15.60 ( 0.0)-37.95-3.30-41.11-5:27.95

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 5000 m

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

MASS
MASS
MASS

05.09.2015
12.09.2015
30.08.2015

Sedmeroboj (IAAF) 5.277

BEDRAČ Maja-99

PT

03.- 04.10.2015

(tablice AZS 2003)

14.20 (+1.3)-1.65-11.23-25.94 (-3.1) / 5.97 (+1.4)-37.73-2:33.02

Hoja 5 km

26:32.88
25:55.3
25:13

Ljubljana
Fürstenfeld
Remanzacco

MLAJŠE MLADINKE
Slovenj Gradec

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 3000 m

16:14.37

ČANADI Eva-00

KP

12.09.2015

Celje

GRAHOVAC Gregor-00
VUKOVIČ Jan-00
AD MASS, Ljubljana

KLC
KLC
MASS

31.07.2015
18.09.2015
13.09.2015

Tbilisi
Novo mesto
Celje

PIONIRJI – U16
400 m
1500 m
4 x 300 m

48.56
4:04.52
2:31.89

GAJIĆ A.-00, GRKMAN M.-00, ŠULMAN B.-00, PODGORŠEK P.-00

(klub)

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 3000 m

17:08.35

KRIŽNIK Filip-01

ŠTA

26.09.2015

Breclav

GLOJNARIČ Nika-00

BRE

12.09.2015

Celje

SLOVENIJA

SLO

26.09.2015

Breclav

PIONIRKE - U16
80 m ovire

11.40

+0.3

(0.762 / 8.00)

4 x 100 m

48.23

HERIC V.-00, ŠČANČAR T.-00, OBAL I.-00, GLOJNARIČ N.-00

(reprezentanca)

Troskok

12.66

+1.6

PEPELNAK Eva-00

KLC

29.07.2015

Tbilisi

ČANADI Eva-00
ČANADI Eva-00

KP
KP

12.09.2015
26.09.2015

Celje
Breclav

ULČAR Tilen-02

ADAS

19.09.2015

Slovenj Gradec

ULČAR Tilen-02
ULČAR Tilen-02
GRABNER Jaka-03

ADAS
ADAS
VEL

29.08.2015
20.09.2015
19.09.2015

Domžale
Slovenj Gradec
Slovenj Gradec

ŠOLAR Patricia-02
ŠOLAR Patricia-02

AKR
AKR

22.08.2015
22.08.2015

Radovljica
Radovljica

VRHOVNIK Žan-04

ADAS

26.09.2015

Velenje

ŠTA
ADAS

12.09.2015
04.10.2015

Fürstenfeld
Slovenj Gradec

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 3000 m

16:14.37
16:09.07

PIONIRJI - U14 (2002 – 2003)
60 m ovire

9.23

+1.2

(0.762 / 7.00)

NAJBOLJŠI REZULTATI
200 m ov.
Hoja 2000 m

27.45
27.02
12:42.52

+0.2
+1.8

PIONIRKE - U14 (2002 – 2003)
Krogla-2

13.15
13.44

PIONIRJI - U12 (2004 in mlajši)
Višina

1.48

PIONIRKE - U12 (2004 in mlajše)
NAJBOLJŠI REZULTATI
Hoja 1000 m
Četveroboj

5:28.0
2.597

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

REICHT Tamara-05
SPAHIČ Ana-04
8.69 (-0.7)-43.81-4.80 (+3.2)-46.64

Sklep št. 22
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate na
prostem za leto 2015.

AD 4.
Izobraževanja za vodjo prijavnice se je udeležilo 10 oseb iz 7 društev.
Izobraževanja za vodjo tehnične službe se je udeležilo 9 oseb iz 7 društev.
Izobraževanje sta izpeljala Borut Podgornik in Aleš Bezjak.
Prisotni so podali predlog, da bi se podobna razprava izvedla prihodnje leto, tudi ob prisotnosti
trenerjev (posvet ZATS).
Do konca leta se bo izvedlo še izobraževanje za vodjo tekmovanja in vodjo tajništva.

AD 5.
TK AZS in Strokovni svet AZS sta pripravila predlog koledarja 2016. TK je sprejela sklep:
Sklep št. 23
TK AZS potrdi predlog koledarja za leto 2016.

AD 6.
Koledarska borza za leto 2016 se izvede po obstoječih pravilih.

AD 7.
Srečanje TK AZS in tekmovalne komisije Atletske zveze Hrvaške se predvideva konec novembra
2015 v Ljubljani.

AD 8.
Informacijski sistem AZS (IS AZS) je neuporaben v delu prijave na tekmovanja in je zaradi tega
ogrožena izvedba tekmovanj v letu 2016. Prav tako sistem ne zagotavlja baze podatkov z rezultati,
kar je osnova za izdelavo štartnih list.
V primeru, da ne bo znana usoda IS AZS oziroma ne bo zagotovljeno nemoteno delovanje do
konca tega leta, bodo društva s pričetkom leta 2016 pošiljala prijave za tekmovanja na predpisanem
obrazcu.

AD 9.
Do konca leta bo narejen predlog kandidatov-pripravnikov za delegate AZS.

AD 10.
TK AZS bo v bodoče delegirala delegate AZS na tradicionalne mitinge v Slovenski Bistrici,
Šentjurju, Kranju (Vučkov memorial), Ljubljani in Novem mestu.

AD 11.
Vladimir Vidmar je obvestil TK AZS in Strokovni odbor atletskih sodnikov, da z letošnjim letom
preneha opravljati funkcijo delegata AZS in glavnega sodnika.
Vladimir Vidmar je dolgoleten atletski delavec in sodnik, ki je svoje delo in naloge delegata AZS
ter glavnega sodnika na atletskih tekmovanjih opravljal odgovorno, vestno in odločno, predvsem pa
z velikim veseljem. TK AZS se mu ob tej priložnosti zahvaljuje za dosedanje strokovno in
organizacijsko delo na področju atletike

AD 12.
V letošnjem letu je bilo razpisanih nekaj mitingov, ki pa se nato niso izvedli. TK AZS se z takim
načinom odpovedi ne strinja in apelira na vse organizatorje, da se razpisani miting tudi izvede.
V kolikor bo razpisan miting odpovedan, bo TK AZS v prihodnje zaračunala kazen.

AD 13.
Člani TK AZS pregledajo vsebino letošnjega priročnika in posredujejo pripombe do 25.10.2015 (še
zlasti Splošne določbe).
Pripombe se bodo upoštevale pri koncipiranju Priročnika za atletsko sezono 2016.
Pozove se tudi društva in ZATS, da pošljejo predloge in pripombe.

AD 14.
TK AZS bo predlagala UO AZS, da se štartnina na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2016 poveča za
1 EUR.
TK AZS bo predlagala UO AZS, da se delegatom AZS za opravljeno delo poveča delegatska taksa
za 20 EUR.

AD 15.
TK AZS predlaga Komisiji za nagrade in priznanja AZS, da se v skladu s 15. členom Pravilnika o
priznanjih podeli priznanje AK Krka Novo mesto za najboljšega organizatorja atletskega
tekmovanja za leto 2015.
AK Krka Novo mesto se podeli priznanje za zelo dobro organizacijo Ekipnega prvenstva Slovenije
za člane in članice ter zaradi organizacije tradicionalnega, že 26. mednarodnega mitinga ter večjega
števila mitingov na lokalni ravni.

TK AZS predlaga Komisiji za nagrade in priznanja AZS, da se v skladu s 3. in 6. členom Pravilnika o
priznanjih podeli priznanje:
1. Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona, ki bo v letu 2015 izpeljal jubilejni 20. maraton po
ulicah Ljubljane z rekordno prijavljenim številom nastopajočih (skoraj 20000 udeležencev v teku na
10 km, polmaratonu in maratonu).
2. Timing Ljubljana - je društvo za tehnološko podporo športu in se med drugim ukvarja tudi z
elektronskimi meritvami in računalniško obdelavo podatkov na atletskih tekmovanjih ter skrbi za
strokovni in informacijski razvoj na področju tehnologije meritev.

AD 16.
Posvet delegatov bo v začetku januarja 2016. Posvet bo potekal v obliki delavnice.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

