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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

19. korespondenčne seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila sklicana v 

četrtek, 10. novembra 2011. 
 

Dnevni red: 

1. Koledarska borza 2012 

 

AD 1. 
 

Društva so bila z dopisom dne 24. oktobra 2011 pozvana k oddaji kandidatur za organizacijo 

tekmovanj v letu 2012. Po končanem roku (6. november 2011) za oddajo kandidatur je TK AZS 

ugotovila, da za spodaj navedena tekmovanja ni bila oddana nobena kandidatura, zato so bila 

društva ponovno pozvana v torek, 8. novembra 2011. Do konca naknadnega roka (četrtek, 

10.11.2011) ni prispela nobena dodatna kandidatura. 

Tekmovanja brez kandidatov: 

 

 FEBRUAR  

so 11.  Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke 

so 11.  Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem 

mnogoboju za pionirje in pionirke (U14) 

so 25.  Odprto prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice 

 

 MAREC  

so 10.  Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in 

pionirski kategoriji 

so 17. 

ne 18. 

 Prvenstvo Slovenije v dvorani v mnogobojih 

za vse kategorije 
 

 MAJ  

so 19. 

ne 20. 

 Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih 

 

 JULIJ  

so 21. 

ne 22. 

 Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in mlajše članice 

 

 NOVEMBER  

so 17.  Zimski kros 



 Na koledarski borzi bodo društva še enkrat pozvana za prevzem tistih tekmovanj, za katera ni nihče 

kandidiral. 

 

V kolikor bodo pred pričetkom koledarske borze še vedno nepodeljena tekmovanja, bo TK AZS v 

skladu s 7. členom Pravil koledarske borze za leto 2011 in v skladu s sklepom 19. korespondenčne 

seje TK AZS pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo na borzi pridobilo 

organizacijo zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja. 

 

Na osnovi korespondenčne seje je TK AZS sprejela sledeči sklep: 
 

Sklep št. 1 

TK AZS pogojuje prevzem nepodeljenega tekmovanja za navedena tekmovanja: 
 

 

11.02.2012 – Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 

 

25.02.2012 – Prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke 

 

19.- 20.05.2012 – Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo DP za mlajše mladince in mladinke 

 

21.- 22.07.2012 – Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in članice 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo DP za pionirje in pionirke U16 
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