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
18. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 9. oktobra
2006 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur, Darjo Pungartnik
Odsoten: Peter Drofenik (opravičeno)
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 17. seje TK AZS
2.
Analiza poročil delegatov AZS
3.
Homologiranje rekordov na prostem
4.
Analiza mednarodne atletske lige 2006
5.
Izhodišča strokovnega in tekmovalnega programa AZS za leto 2007
6.
Koledarska borza 2007
7.
Razpisi tekmovanj 2007
8.
Razno

AD 1.
Zaradi časovne oddaljenosti so postali nerealizirani sklepi 13. in 16. seje brezpredmetni in se jih črta
iz nadaljnje obravnave, razen nerealiziran sklep 12. seje, na katerega je potrebno dobiti odgovor s
strani generalnega sekretarja v roku 10 dni.
Sklep št. 1
Zapisnik 17. seje se potrdi.

AD 2.
19. julij 2006 – Miting v Mariboru (organizator AD Maribor 98)
Organizator tekmovanja je z veliko zamudo dostavil dokumentacijo izvedbe disciplin 25.000 m, tek
na 1 uro in na 20.000 m.
Sklep št. 2
TK AZS bo rezultate teka na 25.000 m, 1 uro in 20.000 m potrdila po razrešitvi suspenza Helene
Javornik zaradi dopinga. Suspenz je izrekla IAAF.
2. september 2006 – APS za ml. mladince / mladinke v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
o v rezultatni listi niso točkovane discipline kladivo moški in ženske, 100m ovire in 110m ovire
o v rezultatni listi so podatki o vetru v daljini za moške in ženske nepravilni glede na podatke v
tekmovalnem zapisniku
Sklep št. 3
TK AZS je popravila rezultatno listo skoka v daljino s pravilnimi podatki vetra.

TEHNIČNA SLUŽBA, PRIPRAVA TEKMOVALIŠČ IN NAPRAV
o na tekališču slabo vidne črte in talne označbe
o premalo osebja v službi
o pri višini dotrajane in raztrgane blazine ter celotno pregrinjalo
VODSTVO TEKMOVANJA
o pri metalskih disciplinah ni bilo pomožnega osebja za vračanje orodja
Sklep št. 4
Ocena »Priprava tekmovališč in naprav« ter tehnična služba se zniža iz 4 na 3.5 zaradi
navedenih pomanjkljivosti.
Sklep št. 5
Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
o AKŠ: Zemljak Andrej (400m), Brečko Jernej (400m ovire)
o KLC: Jutršek Luka (800m), Poteko Urh (800m), Berginc Martin (200m)
o MASS: Orel Igor (110m ovire), Svetic Blaž (palica, kopje), Vogrič Jure (kopje), Trupej Jure (daljina), Kučan
Žana (200m), Peršin Jan (2000m zapreke)
o NOV: Štrasner Ana (200m)
o PT: Horvat Mitja (200m)
o VEL: Skledar Klemen (100m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2006 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za
vsak nenastop.

Na APS za mlajše mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
o KLC: 4x300m (ml. mladinci / 2)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za vsak
nenastop.

6. september 2006 – Mednarodni miting v Brežicah (organizator AK Fit Brežice)
Tekmovanje je potekalo v ugodnih vremenskih pogojih. Klub ima izkušnje z organizacijo tekmovanj
(tudi mednarodnih), v pripravo in izvedbo mitinga MAL je vložil veliko naporov, vendar bi bilo
mogoče na vseh področjih organizacije in delovanja posameznih služb še izboljšati delo.
Pomanjkljivosti dela služb:
TEHNIČNA SLUŽBA, PRIPRAVA TEKMOVALIŠČ IN NAPRAV
o v zavojih manjkajo robniki cca 250 m. Kljub opozorilu delegata AZS organizator ni postavil
stožcev.
o na cilju ni bilo stopnic za sodnike
o prestopna deščica pri skoku v daljino se je premikala. Zaradi te pomanjkljivosti sodniki ne
morejo ugotoviti, ali je bil prestop ali ne.
o pri skoku v višino manjka bela črta med stojali za letvico in v podaljšku stojal na vsaki strani v
skupni dolžini 8 m
o garderob za preoblačenje in umivanje ni ob stadionu, situacijo reševali s skromnimi zabojniki
o za elektronske meritve časov ni bila postavljena konstrukcija–oder za namestitev video
kamere. Oder bi moral biti na zunanji strani tekališča v podaljšku ciljne linije.
Sklep št. 6
V skladu z Razpisi tekmovanj mora organizator postaviti oder za namestitev ciljne video
naprave (fotofiniš) zunaj tekališča. Kombi merilne ekipe Timing Ljubljana se ne sme postaviti
znotraj tekmovališč na stadionu.
TAJNIŠTVO TEKMOVANJA
o štartna lista ni bila zložena po urniku

NADZOR TERENA
o nadzornika ni bilo
o tekmovalci odhajali na teren brez spremstva
o na tekmovališčih so bili tudi trenerji
9. in 10. september 2006 – DP za pionirje in pionirke (U16), (U14) in (U12) v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Tekmovanje je bilo kvalitetno pripravljeno in izpeljano, kljub velikemu številu nastopajočih. Prijetno
vzdušje je bilo zaradi lepega vremena in polne tribune gledalcev – zlasti staršev nastopajočih
tekmovalcev.
Organizator tekmovanja ni mogel zagotoviti dovolj sodniških žirij, zato je delegat AZS v urniku
tekmovanja premaknil čas zaporedja disciplin skokov glede na okvirni urnik po Razpisih tekmovanj
2006.
Pomanjkljivosti dela služb:
TEHNIČNA SLUŽBA
o pri krogli so bile sektorske črte narejene s prahom, ki se je razmazala
o pri kladivu so bile sektorske črte začrtane z belo barvo in preširoke
o poškodovana zaščitna mreža pri kladivu
VODSTVO TEKMOVANJA
o urnik daljinskih skokov je bil spremenjen zaradi nezadostnega števila žirij
o pri štafetah niso imeli vsi tekmovalci oznako kluba
Sklep št. 7
V disciplini meta žogice se za sojenje uporabljajo šolska pravila. Izvaja se poskusni met in trije
meti v zaporedju.
13. september 2006 – Mednarodni miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Tekmovanje je bilo pripravljeno z veliko ambicije in volje, v dobrih tekmovalnih pogojih. Prisotnih je
bilo veliko gledalcev in predstavnikov sponzorjev. Organizacijski nivo tekmovanja je potrebno
dvigniti na višji nivo. Pomanjkljivosti dela služb:
TEHNIČNA SLUŽBA, PRIPRAVA TEKMOVALIŠČ IN NAPRAV
o neustrezno doskočišče, slaba stojala pri skoku v višino
o na blazinah za skok s palico in v podaljških stojal manjka ničelna črta
o označitev sektorja metališča za kopje je bilo preširoko za 2.5 m na dolžini 20 m. Napaka se je
popravila pred pričetkom tekmovanja.
MERITVE TEKOV
o na mitingu ni bilo naprave za zaznavanje napačnega štarta, ker je naročilo preklical generalni
sekretar AZS
Sklep št. 8
Postavljanje meril in kriterijev za tekmovanja je v pristojnosti TK AZS. Generalni sekretar AZS
nima pristojnosti spreminjanja postavljenih meril in kriterijev.

14. september 2006 – Alešev memorial v Žalcu (organizator AK Žalec)
Tekmovanje je bilo slabo načrtovano in izvedeno s precejšnjimi pomanjkljivostmi. Pripombe na slabo
organizacijo so imeli tudi predstavniki sodelujočih klubov.
Sklep št. 9
AK Žalec mora na prihodnjih tekmovanjih za pomoč pri načrtovanju in izvedbi obvezno poiskati
pomoč pri izkušenejših organizatorjih.
23. in 24. september 2006 – DP za mlajše člane in članice v Domžalah
(organizator AK Domžale)
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. Nastopilo je majhno število mlajših članov, v
nekaterih disciplinah sta bila prijavljena le po dva tekmovalca. Ženska štafeta 4x100 m se ni izvedla,
ker ni bilo prijavljenih klubov. Na dan tekmovanja so odpadle še discipline 3000 m in 4x400 m za ml.
članice, 5000 m za ml. člane in članice, ker se na štartu niso pojavili tekmovalci.
Disciplini disk in kladivo sta se izvedli v Ljubljani, ker kljub pisnemu zagotovilu Zavoda za šport
Domžale in AK Domžale teh tekmovališč v Domžalah še niso dokončali.
Sklep št. 10
Posamezna tekmovališča na stadionu niso v skladu s Pravili za atletska tekmovanja ali pa jih
sploh ni. Prav tako na posameznih tekmovališčih ni naprav in opreme.
AK Domžale ne more kandidirati za organizacijo tekmovanj, ki se odvijajo na stadionu, dokler
navedene pomanjkljivosti ne bodo odpravljene.
Pomanjkljivosti dela posameznih služb:
TAJNIŠTVO
o v seznamu organizacijskega odbora so imena oseb, ki jih na tekmovanju sploh ni bilo
Sklep št. 11
Na DP za mlajše člane in članice niso nastopili:
o GO: Kerševan Jana (višina)
o KLC: Bojanovič Jernej (palica), Potočnik Karlinca (disk), Mirnik Benjamin (800m)
o KP: Pečič Anja (kopje)
o KRO: Avbelj Barbara (krogla, disk, kopje)
o MASS: Tajnikar Pia (100m), Polovina Tina (400m ovire)
o POM: Horvat David (3000m)
o SAT: Kavčič Grega (kopje)
o TRK: Šetina Anže (200m)
o VEL: Kramer Nastja (1500m)

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 člane in članice ni nastopila štafeta:
o KLC: 4x400m (ml. člani)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2006 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za vsak
nenastop.

TEHNIČNA SLUŽBA, PRIPRAVA TEKMOVALIŠČ IN NAPRAV
o pri vodni zapreki je odtekala voda
o prvi dan ni bila pravilna letvica pri skoku v višino – nosilci stare letvice so bili samo obrušeni
Veliko število tekmovališč na enem mestu onemogoča tekmovalcem dobre pogoje, izvedba je otežena
in prihaja tudi do zamude v urniku tekmovanja. Zamik v urniku je bil pri skoku s palico, saj je
tekmovalce motila močna svetloba in niso videli korita.

NADZOR TERENA
o je bil slab, saj je bilo na tekmovališču kar nekaj trenerjev
V suvanju krogle se je pojavila samo ena tekmovalka v prijavnici. Njen trener je pripeljal še dve
tekmovalki, zato je delegat AZS je dovolil izvedbo discipline.
Sklep št. 12
Delegat AZS je presegel svoja pooblastila iz Razpisov tekmovanj 2006. Rezultati suvanja krogle
za mlajše članice se izjemoma priznajo.
Sklep št. 13
V primeru, da se v prijavnici pojavi samo 1 (en) tekmovalec oziroma 1 (ena) tekmovalka, ima
delegat AZS pooblastilo, da se tekmovalcu / tekmovalki omogoči nastop v izbrani disciplini na
dan tekmovanja.
V teku na 3000 m za ml. članice se je pojavila samo ena tekmovalka in je po odločitvi delegata
nastopila v skoku v daljino.

AD 3. - Homologiranje rekordov na prostem:
ČLANI
Krogla

20.76

VODOVNIK Miroslav-77

ASB

17.06.2006

Solun

ČEPLAK Jolanda-76

ADJČ

13.09.2006

Celje

13.53
13.61

HUS Špela-89
HUS Špela-89

KLC
KLC

06.09.2006
13.09.2006

Brežice
Celje

57.09
57.19
57.85

MAJCEN Matevž-91
MAJCEN Matevž-91
MAJCEN Matevž-91

KLC
KLC
KLC

09.09.2006
09.09.2006
09.09.2006

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
SLOVENIJA

DOM
DOM
SLO

10.09.2006
02.09.2006
30.09.2006

Ljubljana
Celje
Zalaegerszeg

ČLANICE
1 milja

4:29.58

MLAJŠE MLADINKE
Krogla-4

PIONIRJI
Kopje-600 (n)

PIONIRKE
100 m
200 m
4 x 100 m
(absolutni)

12.05
24.86
48.59

+0.1
-0.4

GRKMAN N.-91, PRIMC K.-91, KAPL S.-91, SITAR A.-92

Sklep št. 14
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem.

AD 4. - Analiza mitingov mednarodne atletske lige 2006
Mitingi MAL 2006 so se lepo prijeli in doživeli odmevnost v medijih, ki so nas izjemno podprli, bolj
kot pa smo si zaslužili z našo organizacijo. Prav tako so mitinge z odprtimi rokami sprejeli atleti in si
želijo še kvalitetnejše nadaljevanje v letu 2007.
Slovenski tekmovalci imajo na ta način možnost nastopati na kvalitetnih tekmovanjih skozi vse leto.
Celoten projekt MAL 2006 je bil vreden okrog 25.000.000,00 sit (meritve in obdelava podatkov,
nagrade, stroški organizacije tekme, reklamiranje, …).
Z vsemi organizatorji so bili opravljeni sestanki posamično ali skupinsko, kjer so bile podane zahteve
po posameznih organizacijskih sklopih, kakor tudi o samem nivoju izvedbe. Predstavljene so jim bile
tudi zahteve s področja marketinga, medijev, itd. Dogovor je bil, da so to skupna izhodišča za izvedbo
tekmovanj. Določeni organizatorji so pravočasno pričeli z načrtovanjem tekme in posledično izpeljali
kvalitetna tekmovanja. Nekateri organizatorji pa so se načrtovanja lotili v zadnjem trenutku in na
prenizkem nivoju - kot posledica pa je bila slaba izvedba in nespoštovanje dogovorjenih pravil.
Za prihodnje leto je potrebno postaviti natančne kriterije, ki so sicer zapisani v Razpisih tekmovanj. V
določenih sredinah bo potrebno nujno popraviti nivo organizacije (postavitev vseh služb, zadostno

število osebja, …). Poseben problem predstavljajo posamezni atletski objekti, ki imajo slaba
tekmovališča, pomanjkljivo in zastarelo opremo, ali pa jo sploh nimajo.
Glavni del tekmovanja naj bi trajal maksimalno 2 uri.
Še več bo potrebno narediti na celostni podobi MAL 2007 in na pridobitvi kvalitetnih atletov za
posamezno tekmovanje.
Vodenje MAL 2007 koordinira komisar v okviru TK AZS. Na vsa tekmovanja bodo delegirani
največ 2-3 delegati AZS zaradi objektivnejše ocene organizacije tekmovanja.
Nekatere najpomembnejše pomanjkljivosti posameznih organizatorjev:
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, pomanjkljivo delo tehnične službe, premajhno število osebja, premalo sodnikov,
neizplačane denarne nagrade).
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. Od posameznih služb organizacijskega odbora sta svoje
delo slabše opravili tajništvo in tehnična služba.
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. Pomanjkljivo je bilo zlasti delo tajništva.
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.
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. Slabše od pričakovanega so svoje delo opravile
tajništvo, tehnična in sodniška služba.
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. Pomanjkljivo sta svoje delo opravila tehnična služba
in nadzor terena.
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 prijavljenih tekmovalcev. Priprava na tekmovanje
je bila pomanjkljiva, zlasti v tajništvu, v tehnični službi in v prijavnici je bilo preveč pomanjkljivosti.
Tudi sodniška služba ni opravila svojega dela v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.

6. september 2006 – Mednarodna atletska liga v Brežicah (organizator AK Fit Brežice)
Tekmovanje je potekalo v ugodnih vremenskih pogojih. Klub ima izkušnje z organizacijo tekmovanj
(tudi mednarodnih), v pripravo in izvedbo mitinga MAL je vložil veliko naporov, vendar bi bilo
mogoče na vseh področjih organizacije in delovanja posameznih služb še izboljšati delo.
Zlasti je potrebno odpraviti pomanjkljivosti v opremi stadiona in posameznih tekmovališč, saj so
nekatere naprave in oprema uporabne zgolj za trening.
Predvsem sodniška in tehnična služba lahko v največji meri izboljšata kakovost svojega dela.
13. september 2006 – Mednarodna atletska liga v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Tekmovanje je bilo pripravljeno z veliko ambicije in volje, v dobrih tekmovalnih pogojih. Prisotnih je
bilo veliko gledalcev in predstavnikov sponzorjev. Organizacijski nivo tekmovanja in delovanje
posameznih služb je potrebno dvigniti na višji nivo.

AD 5. - Izhodišča strokovnega in tekmovalnega programa za leto 2007
1.
Gabrijel Ambrožič in Zdravko Peternelj sta pripravila Izhodišča tekmovalnega programa za sezono
2007 v začetku meseca septembra 2006. Tekmovalna komisija AZS si že vrsto let prizadeva, da se v
ožjem delovnem krogu skupaj s Strokovnim svetom vsako leto že v septembru opravi razprava in
analiza pretekle tekmovalne sezone in pripravijo skupna izhodišča za koncipiranje programa in
koledarja tekmovanj za naslednjo sezono.
Na osnovi analize poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov in drugih pobud s terena so v
nadaljevanju predstavljena sledeča izhodišča:
1. Starostna kategorija PI, PE in tekmovalni program
• starostne kategorije U16, U14 in U12 ostanejo – preveriti discipline dvoranskih in zunanjih
tekmovanj – posamičnih in mnogobojskih
• razmisliti o tekmovanjih za U10 (organizacija tekmovanja preko igre; organizator klub ali
šola)
• kategorije U10 in U12 – mnogobojska tekmovanja po regijah + finale
• kategorije U14 in U16 – več krogov ekipnih tekmovanj + finale
• kategorija U16 – pokalno tekmovanje
• če je na istem tekmovanju več kategorij, ni možno nastopiti v višji kategoriji
2. Pokalna tekmovanja
2.1. APS – ČI, ČE
• sistem uvrstitve v finale (katera tekmovanja se upoštevajo)
• KV APS (dva termina s kompletnim programom)
• dvoranska tekmovanja se ne upoštevajo
• ekipno tekmovanje ne more služiti kot KV APS
• ostala določila ostanejo (prvi trije po tablicah, direktni finalisti)
2.2. APS MMI, MME
• enodnevni program samo za to starostno kategorijo – ali so smiselne iste discipline kot na DP
2.3. APS PI, PE
• za starostne kategorije U16, U14 in U12 v enem dnevu – celodnevna tekma
• stadion z 8 stezami, šov
2.4. APS v mnogobojih
• brez sprememb

3. Ekipna tekmovanja
Ekipna tekmovanja so z vidika motivacije celotnega klubskega članstva in pripadnosti klubu izredno
pomembna za bodoči masovni razvoj atletike. Z administrativnim ukrepom (sklepom) v prvih letih bo
potrebno zagotoviti udeležbo klubov na ekipnih tekmovanjih.
3.1. Člansko ekipno tekmovanje
• tekma v jeseni (iz razloga, ker je v spomladanskem obdobju veliko drugih, predvsem
posamičnih tekmovanj)
• ekipna tekma se točkuje za Veliko nagrado Slovenije
3.2. Mladinsko ekipno tekmovanje
število ekip želimo povečati na način:
• prvim šestim ekipam se podeli denarna nagrada ali
• obvezen nastop klubov na ekipni tekmi po kriterijih (število registriranih članov, ocena KT
AZS, da lahko klub nastopi vsaj v 50% disciplin)
V primeru odločitve za drugo alineo:
• prvo skupino ekip tvori največ 12 klubov (kriterij za 1. leto=APS za mladince)
• drugo skupino tvorijo vsi ostali klubi (skrajšani program disciplin določi strokovni svet)
• v obeh skupinah je obvezen nastop v najmanj 50% disciplin
• dilema: dovoliti nastop dobremu PI (14-15 let) ali slabšemu mladincu
• izpad iz A skupine in prehod iz B skupine v A (2 ekipi)
• v primeru nenastopa kluba na ekipni tekmi tak klub ne more v tem letu nastopiti na
posamičnem DP in APS
• termin tekme: zmagovalna ekipa mora imeti možnost nastopa v istem letu na evropskem
klubskem pokalu (torej ekipna tekma spomladi)
4. Odprta državna prvenstva
• samo za člansko kategorijo v dvorani in na prostem na posamičnim tekmovanjih
• odprto prvenstvo v mnogobojih za st. mladince / mladinke
• vstopne norme za tujce, uradna seznanitev sosednjih držav
• ob prijavi tujca obvezno navesti rezultat pretekle sezone s krajem in datumom tekmovanja (če
podatek ni verodostojen, ga lahko organizator zavrne)
5. Predlogi
1.
zakaj na posamičnih, pokalnih in ekipnih tekmovanjih iste discipline – preveriti discipline v
vseh kategorijah
2.
določiti minimalne kriterije organizacije tekmovanj. Razlog: nivo organizacije tekmovanj v
zadnjih letih konstantno pada
3.
določiti nov način dodeljevanja tekmovanj organizatorjem – borza
4.
preveriti sposobnost organizatorjev tekmovanj pred borzo
5.
status merilnih ekip in obdelava podatkov
6.
analiza MAL 2006 – na podlagi slabosti določiti nivo organizacije
7.
priporočilo organizatorjem, da pripravijo tekmovanja atraktivnejša (dodatni programi –
ponudba prehrane in pijače, prisotnost znanih atletov, gostov, sponzorjev, žrebanja nagrad,
… Namen: na stadione privabiti večje število gledalcev – narediti več za promocijo tekme
preko medijev.
8.
kontrola dopinga za mladinske rekorde
9.
ločeno izobraževanje vodij tekmovanj in tajnikov
10. spletna prijava od 1.1.2007 dalje
11. nastopi mlajših kategorij v šprintericah
12. za neregistrirane navesti kompletno EMŠO – v dosedanjih prijavah prihaja do prijave
različnih letnic
13. transparentnost dela obeh komisij s tekočo izmenjavo zapisnikov sej
14. sprememba določil razpisov tekmovanj za naslednje leto možna izjemoma na predlog
predsednika strokovnega sveta do 7 dni pred tekmovanjem tekmovalni komisiji

15.

izdaja razpisov tekmovanj 2007 konec letošnjega leta

Sklep št. 15
TK AZS potrdi Izhodišča tekmovalnega programa za sezono 2007 v predlagani obliki.
2.
V drugi polovici meseca septembru 2006 sta se sestali TK AZS in strokovni svet s po dvema
predstavnikoma in skupaj obravnavala Izhodišča tekmovalnega programa za sezono 2007, ki jih je
pripravila TK AZS. Strokovni svet je pripravil osnutek koledarja in nekaj pobud, ki se nanašajo na
delo obeh komisij.
Po dogovoru obeh komisij sta Zdravko Peternelj – član TK AZS in Slavko Črne – član strokovnega
sveta pripravila usklajena Izhodišča vsebinskega in tekmovalnega programa za sezono 2007 in 2008.
Na seji TK AZS je Zdravko Peternelj predstavil usklajena izhodišča, navedena v nadaljevanju:
1. POSAMIČNA PRVENSTVA - STAROSTNA KATEGORIJA PI, PE IN TEKMOVALNI
PROGRAM
• starostne kategorije U16, U14 in U12 ostanejo enake kot v letu 2006
• kategorija U10 tekmuje na lokalni ravni – program pripravita Omerzu H. in Malnar S.
• na posamičnem DP na prostem se za U16 uvede:
pionirke: 2000 m (namesto 3000 m)
• na posamičnem DP na prostem se za U14 uvede:
pionirji: 200 m (namesto 300 m), 4x200 m, vortex
pionirke: 200 m (namesto 300 m), 4x200 m, vortex
•
•
•
•
•

na posamičnem DP na prostem se za U12 uvede:
pionirji: 200 m (namesto 300 m), krogla (2kg), 4x200 m
pionirke: 200 m (namesto 300 m), krogla (2kg), 4x200 m
tekmovalci kategorije U14 in U12 lahko nastopijo le v eni starostni kategoriji (ali v svoji, ali
pa v eni starostni kategoriji višje)
v sestavah štafet lahko nastopajo tudi tekmovalci nižjih starostnih kategorij
v primeru, da je v roku prijavljen samo 1 tekmovalec v disciplini, se mu pred izdelavo štartne
liste omogoči nastop v njegovi disciplini v višji starostni kategoriji
v primeru, da je prijavljenih v daljinskih skokih več kot 12 tekmovalcev, imajo vsi po 4
poskuse

2. POKALNA TEKMOVANJA
2.1. APS – ČI, ČE
• istočasne kvalifikacije v dveh krajih (vzhod, zahod)
• za finale se upoštevajo vsa tekmovanja v Sloveniji do 30. maja 2007
• za finale se upoštevajo vsi rezultati, ne glede na hitrost vetra
• vse ostalo identično kot 2006
2.2. APS MMI, MME
• enodnevni program ostaja nespremenjen
2.3. APS PI, PE
• za starostno kategorijo U16 se uvede enodnevni program
pionirji: 100 m, 300 m, 1000 m, 3000 m, 100 m ovire (do 1. ovire 13 m, višina 84 cm, med ovirami 8.50 m,
10 ovir), 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 76.2 cm, med ovirami 35 m, 7 ovir), 4x100 m, 4x300 m,
daljina, troskok, višina, palica, krogla (4 kg), disk (1 kg), kladivo (4 kg), kopje (600 g)
pionirke: 100 m , 300 m, 1000 m, 2000 m, 80 m ovire (do 1. ovire 12 m, višina 76.2 cm, med ovirami 8 m, 8
ovir), 300 m ovire (do 1. ovire 50 m, višina 76.2 cm, med ovirami 35 m, 7 ovir), 4 x 100 m, 4 x 300 m,
daljina, troskok, višina, palica, krogla (3 kg), disk (1 kg), kladivo (3 kg), kopje (400 g)

•

za starostni kategoriji U14 in U12 ostaja enodnevni program v enem kraju
pionirji U14: 200 m (namesto 300 m), 4x200 m, vortex
pionirke U14: 200 m (namesto 300 m), 4x200 m, vortex
pionirji U12: 200 m (namesto 300 m), krogla (2kg), 4x200 m
pionirke U12: 200 m (namesto 300 m), krogla (2kg), 4x200 m

•

tekmovalci kategorije U14 in U12 lahko nastopijo le v eni starostni kategoriji (ali v svoji, ali
pa v eni starostni kategoriji višje)
v sestavah štafet lahko nastopajo tudi tekmovalci nižjih starostnih kategorij
v primeru, da je v roku prijavljen samo 1 tekmovalec v disciplini, se mu pred izdelavo štartne
liste omogoči nastop v njegovi disciplini v višji starostni kategoriji
v primeru, da je prijavljenih v daljinskih skokih več kot 12 tekmovalcev, imajo vsi po 4
poskuse

•
•
•

DISKUSIJA NA TRENERSKEM POSVETU 2006
• v letu 2008 ukiniti APS za vse starostne kategorije PI, PE in uvesti več kol ekipnih in
mnogobojskih tekmovanj
2.4. APS v mnogobojih
• brez sprememb
3. EKIPNA TEKMOVANJA
3.1. Člansko ekipno tekmovanje
• nastopajo klubi z neomejenim številom tekmovalcev na disciplino in štafet
• točkuje se najbolje uvrščeni posameznik in štafeta
• število zastopanih disciplin s tekmovalci nekega kluba ni omejeno
3.2. Mladinsko ekipno tekmovanje
• nastopajo klubi z neomejenim številom tekmovalcev na disciplino in štafet
• klub, ki na ekipni mladinski tekmi ne nastopi, plača dvojno štartnino na posamičnem DP za
starejše mladince / mladinke
• enak nabor disciplin kot na klubskem ECCC
• točkuje se najbolje uvrščeni posameznik in štafeta
• število zastopanih disciplin s tekmovalci nekega kluba ni omejeno
• nastopa lahko tudi kategorija U16
DISKUSIJA NA TRENERSKEM POSVETU 2006
3.3. Ekipno tekmovanje za PI, PE
• enotna pionirska kategorija se uvede leta 2008
• sestaviti področja po vzoru šolskih tekmovanj (5-7 področij)
• najmanj 3 kola z rotacijo disciplin po področjih
• v državno finale se uvrsti 12 ekip na podlagi največjega seštevka točk iz področij
4. ODPRTA DRŽAVNA PRVENSTVA
• članska kategorija – identično kot 2006
• st. mladinci / mladinke – samo mnogoboj na prostem
5. DRUGI PREDLOGI
1.
DP v mnogoboju za PI, PE U14 in U12 se izvede istočasno. Zaradi lažje organizacije
tekmovanja se pri kategoriji U12 zamenja zaporedje disciplin: druga disciplina – suvanje
žoge, tretja disciplina – daljina iz cone odriva

2.
3.
4.
5.
6.

Uvede se DP v suvanju krogle v dvorani za ČI, ČE, SMI, SME, MMI, MME, PI U16, PE
U16. Tekmovanje bo v Slovenski Bistrici. Suvanje krogle na zimskih prvenstvih v metih se
izvede kot disciplina mitinga.
V okviru DP v krožnih tekih za ČI, ČE, MI, ME se uvede še miting disciplina na 200m
nastopi mlajših kategorij v šprintericah – opozoriti trenerje na trenerskem posvetu 2006
za sojenje v metu žogice in vortex se uporabljajo določila, ki veljajo za šolska tekmovanja
sprememba določil Razpisov tekmovanj za tekoče leto možna izjemoma na predlog
predsednika strokovnega sveta do 14 dni pred tekmovanjem s pobudo tekmovalni komisiji.
Odobren nastop klubu ne prinaša točk na pokalni in ekipni tekmi.

Sklep št. 16
TK AZS je potrdila usklajena Izhodišča vsebinskega in tekmovalnega programa za sezono 2007,
ki sta ga pripravila Slavko Črne in Zdravko Peternelj v imenu obeh delovnih teles UO AZS.

AD 6. - Koledarska borza 2007
V zadnjih letih je bilo več načinov koledarske borze. Pri vsakem načinu se je po določenem času
pokazala potreba po spremembi, kar so praviloma narekovale potrebe po spremembah zaradi
sprememb v klubskih vodstvih. Tudi zadnja varianta, kjer je šlo za klasično podeljevanje tekmovanj
po izžrebanem vrstnem redu klubov, se ni izkazala za najboljšo rešitev. Zlasti večji klubi in boljši
organizatorji so bili nezadovoljni, ker so prišli na vrsto za pridobitev največjih članskih tekmovanj
(državno prvenstvo, pokal) šele po nekaj letih. Tudi organizacija tekmovanja se na račun „lahko“
pridobljene tekme ni odvijala na pričakovanem nivoju, še več, organizacija tekmovanj stagnira
oziroma nazaduje v zadnjih letih.
Z omenjenim predlogom pričakujemo sledeče:
o oblikovala se bo interesna skupina za organizacijo posameznih sklopov tekmovanj
o na podlagi dogovora znotraj interesne skupine oziroma licitacije bo tekmovanje na koncu dobil
res nekdo, ki ima interes in si jo želi
o pokazalo se bo, katera tekmovanja so za društva nezanimiva za organizacijo ali pa si določena
tekmovanja na predlog strokovnega sveta in tekmovalne komisije klubi sploh ne želijo
PRAVILA KOLEDARSKE BORZE ZA LETO 2007
1.
Za izvedbo prvenstvenih tekmovanj v letu 2007 lahko kandidirajo športna društva, ki so v zadnjih
petih letih organizirali vsaj eno tekmovanje in imajo poravnano članarino za leto 2006.
2.
Pisna najava kandidatur za določeno prvenstveno tekmovanje se zaključi 27. oktobra 2006 ob 12.00
uri.
3.
Tekmovalna komisija bo vse prispele kandidature pregledala, ugotovila spoštovanje pogojev in
obvestila vsa športna društva o prispelih kandidaturah.
Za koledarsko borzo se ne bo upoštevalo športnih društev, ki jim bo v skladu z Razpisi tekmovanj
2006 odvzeta pravica izvedbe prvenstvenih tekmovanj v letu 2007.
4.
Kandidirajo lahko športna društva, ki izpolnjujejo:
ª objekt v skladu s pravili IAAF (število stez, skakališč, metališč);
ª opremljenost objekta z napravami, opremo in orodji po pravilih IAAF;
ª izpoljnjujejo minimalne standarde za organizacijo tekmovanja;
ª priložijo soglasje lastnika objekta o rezervaciji termina za kandidirano tekmovanje.
5.
Ob najavi kandidature priložijo potrdilo o vplačani taksi v višini 3.000 SIT za posamezno
tekmovanje. Kandidati z vplačanim zneskom potrdijo resnost svoje kandidature.

6.
Za izvedbo tekmovanj je možno kandidirati tudi na koledarski borzi, vendar samo za tista
tekmovanja, za katera se ni nihče prijavil v prijavnem roku.
7.
Po uvodni predstavitvi kandidatov bo dan 30 minutni odmor za usklajevanje med kandidati.
Če v tem času ne pride do dogovora, se takoj pristopi k licitaciji.
8.
Licitacijski znesek se dviguje po 10.000 SIT.
9.
Izlicitirani znesek se nakaže na TR AZS na osnovi izstavljenega računa. V primeru, da račun ni
poravnan v roku 15 dni, pridobi organizacijo tekmovanja športno društvo, ki je zadnje odstopilo od
licitacije.
10.
Zbrana denarna sredstva na koledarski borzi bodo namenjena za razvoj tekmovalnih sistemov.
11.
V kolikor ni nobenega organizatorja iz 2. točke teh pravil, se tekmovanje izbriše iz koledarja
tekmovanj za leto 2007.
Sklep št. 17
TK AZS sprejema Pravila koledarske borze za leto 2007 in jih posreduje UO AZS v sprejem.

AD 7. - Razpisi tekmovanj 2007
Upravni odbor AZS vsako leto da soglasje k Razpisom tekmovanj za tekoče leto na predlog
tekmovalne komisije AZS. Vsebina razpisov je opredeljena po sklopih. Poglavja, kjer gre za izrazito
drugačno vsebino v primerjavi z letom 2006, je v nadaljevanju natačno pojasnjeno. Razpisi tekmovanj
2007 vsebujejo:
1. koledar tekmovanj AZS; koledar tekmovanj v gorskih tekih
2. aktivnosti AZS
3. splošne določbe
a.) starostne kategorije in omejitve; pravica nastopanja; zdravniški pregledi
b.) organizacija atletskih tekmovanj – dopolnitve posameznih podsklopov so v nadaljevanju
c.) delegat AZS in glavni sodniki AZS
4. posamična prvenstva (v dvorani, na prostem)
5. pokalna prvenstva; ekipna prvenstva
6. tekmovanja Združenja za gorske teke; tekmovanja Združenja atletskih veteranov
7. šolska tekmovanja
8. merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih
9. osebni podatki klubov, zborov sodnikov, delegatov, klubski dresi, rang atletskih objektov v
Sloveniji, shema organizacijskega odbora, shema sodniške službe z žirijami, rekordi, obrazci.
K točki 3. b
PRIJAVE
V letu 2006 so prijave na prvenstvena tekmovanja in mitinge potekale na klasičen način – navadna
pošta, fax, elektronska pošta. Timing Ljubljana je pričel z razvijanjem nove oblike prijave – spletna
prijava, ki bi olajšala delo vsem klubom, organizatorjem tekmovanj, delegatom AZS in merilnim
ekipam pri izdelovanju štartne liste.
Sklep št. 18
Delovna komisija, ki je bila imenovana s strani UO AZS, mora nadaljevati delo in pripraviti
shemo informacijskega sistema AZS.

ŠTARTNINA
Štartnina ostane v enaki višini kot leta 2006.
OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA – minimalni kriteriji organizacije tekmovanj
TK AZS ugotavlja, da nivo organizacije tekmovanj v posameznih krajih v zadnjih letih konstantno
pada in je nižji kot je že bil v preteklosti. Vsak organizator je dolžan pri načrtovanju organizacije
tekmovanja postaviti vse službe z zadostnim številom osebja, kajti le na tak način bomo lahko
omogočili dobre tekmovalne pogoje. V letu 2007 je cilj – dvigniti nivo organizacije tekmovanj.
Vsi pogoji organizacije so navedeni v vsakoletnih razpisih tekmovanj, organizatorji jih morajo le
spoštovati.
Pri načrtovanju tekmovanj morajo organizatorji še posebej upoštevati, da se bodo tekmovanja hitro
odvijala, poskrbeti je potrebno za predstavitev tekmovalcev, specifičnih pravil, pred in po tekmovanju
pa je po možnosti potrebno poskrbijo za dodaten program. Glasba naj bo načrtovana in koordinirana s
strani odgovorne osebe, vse skupaj pa mora koordinirati vodja tekmovanja.
Prav tako morajo vsi klubi takoj pričeti z odpravljanjem pomanjkljivosti na objektih, na katere so bili
v letošnjem letu že opozorjeni s strani delegatov AZS in TK AZS. Vse pomanjkljivosti na objektih –
sintetična prevleka, talne oznake, naprave in oprema, orodja, merila – morajo biti odpravljene do
pričetka nove sezone. V letu 2007 bo TK AZS nadaljevala s certifikacijo stadionov in v kolikor ne
bodo izpolnjeni zahtevani kriteriji, bo TK AZS prepovedala oziroma odvzela organizacijo tekmovanj.
Pred pričetkom letošnje koledarske borze bomo vse organizatorje tekmovanj v letu 2007 na to še
posebej opozorili. Veliko pa k izboljšanju trenutnega stanja lahko prispevajo vodstva klubov.
Cilj vsakega tekmovalca je tekmovati in dosegati čim boljše rezultate. Da pa to lahko doseže, mu
moramo zagotoviti kvalitetne pogoje v vseh segmentih atletike. V organizaciji tekmovanj moramo
pripraviti kvalitetna tekmovališča, kvalitetno opremo, kvalitetno sojenje, odlično izvedbo tekmovanj s
popolno koordinacijo delovanja vseh služb. Za vse tekmovalce moramo pripraviti enake pogoje in na
ta način bomo poskrbeli tudi za nadaljnji razvoj atletike.
STATUS MERILNIH EKIP IN OBDELAVA PODATKOV
Na podlagi sklepa Skupščine AZS je v letu 2006 AZS prevzela plačilo elektronskih meritev in
obdelavo podatkov na posamičnih, pokalnih in ekipnih tekmovanjih – teh tekmovanj je bilo 25, poleg
tega pa še 9 mitingov MAL 2006.
Sklep št. 19
Na podlagi pripravljenih pogojev in kriterijev je potrebno pridobiti ponudbe, pripraviti pogoje
sodelovanja z merilnimi ekipami in z izbranim ponudnikom skleniti pogodbo do 15. januarja
2007. Pogoje in kriterije pripravi TK AZS.
KONTROLA DOPINGA
Na 16. seji UO AZS je bil obravnavan predlog Komisije za tekmovalne sisteme AZS, da se v letu
2006 uvede kontrola dopinga za priznanje državnega rekorda tudi v kategoriji starejših mladincev in
mladink. UO AZS je sprejel sklep, da se predlog dopolni tudi iz finančnega vidika.
TABELA: Pregled doseženih rekordov v dvorani in na prostem v kategoriji st. mladincev in mladink
od leta 2000 - 2006
Mladinci
Mladinke
Skupaj
dvorana zunaj
dvorana zunaj
2000
0
0
0
3
3
2001
0
1
0
4
5
2002
1
1
2
11
15
2003
2
1
2
13
18
2004
1
2
4
3
10
2005
0
2
6
6
14
2006
1
3
7
22
33

V letih 2002, 2003 in 2006 je bilo večje število rekordov v skoku s palico zaradi razvoja te discipline
v Sloveniji. Strošek ene kontrole dopinga je v letu 2006 znašal cca 48.000,00 SIT.
V letu 2006 smo za kontrolo dopinga namenili 1.178.000,00 sit, za potrditev državnih rekordov v
absolutni kategoriji pa 336.000,00 sit.
Doping kontrola za priznanje rekorda v absolutni kategoriji se je uvedla leta 1999. Po tolikih letih bi
bilo logično, da se enak tretma uvede tudi za absolutno mladinsko kategorijo.
Sklep št. 20
TK AZS predlaga UO AZS, da se za priznanje rekorda v kategoriji starejših mladincev in
mladink uvede kontrola dopinga v letu 2007.
KAZNI
Kazni ostanejo v enaki višini kot leta 2006.
Sklep št. 21
TK AZS sprejema navedena izhodišča za pripravo Razpisov tekmovanj za leto 2007 in jih
predlaga v sprejem UO AZS.
V primeru dodatnih manjših sprememb pa le te uskladi TK AZS v skladu s svojimi
pristojnostmi.
Sklep št. 22
Na pobudo strokovnega sveta AZS se bo v Razpise tekmovanj za leto 2007 vključilo tudi
najvažnejše segmente strokovnega programa (norme in merila za nastope na mednarodnih
tekmovanjih, merila NPE, …).

AD 8.
1. Analiza meritev in obdelave podatkov, ki jih je v letu 2006 opravljal Timing Ljubljana, bo
opravljena na skupnem sestanku TK AZS in Timing Ljubljana po ljubljanskem maratonu.
2. TK AZS je obravnavala predlog novih delegatov AZS. Delegati AZS morajo biti dobri
poznavalci Pravil za atletska tekmovanja, zato jih po možnosti iščemo tudi med glavnimi
sodniki. Nove delegate se bo potrdilo na naslednji seji TK AZS.
3. Na osnovi francoske publikacije The refferre se povzame slikovno gradivo, prevede v
slovenščino. Slikovno gradivo bo namenjeno za predavanja organizatorjem tekmovanj in
sodnikom.

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

