
 

 

 

 

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 
 

1. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v četrtek, 2. marca 

2017 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Mario Mohorović, Benjamin Piškur 
 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje TtK AZS in dogovor o načinu dela 

2. Program dela TtK ASZ v letu 2017 

3. Pregled zapisnika 25. in 26. seje 

4. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

5. Homologiranje rekordov na prostem 

6. Homologiranje rekordov v dvorani 

7. Razno 

 

AD 1. 
 

Upravni odbor AZS je na 1. seji potrdil Andreja Udovča za mandatarja TtK AZS. Po opravljenih 

razgovorih so mandatarju potrdili sodelovanje v komisiji: Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Mario 

Mohorović in Benjamin Piškur. Predsednik komisije je predstavil način dela. 
 

Sklep št. 1 

Delo komisije bo potekalo na podlagi Statuta AZS, Pravil za atletska tekmovanja in 

Priročnika za tekočo sezono. 

TtK AZS daje pobudo Strokovnemu svetu AZS in Komisiji za boj proti dopingu, da si 

medsebojno tekoče izmenjujejo zapisnike, predvsem pa pravočasno obveščajo o 

sprejetih sklepih. 

Dogovorjeno je, da se vsa dokumentacija, ki se nanaša na delo TtK, vedno posreduje 

Zdravku Peternelju in jo potem on razpošlje ostalim članom komisije. 

 

AD 2. 
 

Po predstavitvi programa dela in finančnega načrta ter razpravi je bil sprejet 
 

Sklep št. 2 

Člani komisije v roku enega tedna posredujejo vsebinske predloge za program dela. 

 

AD 3. 
 

Na zapisnik 25. in 26. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 3 

Potrdi se zapisnik 25. in 26. seje TtK AZS. 
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AD 4. 
 

23. december 2016 – Miting v dvorani v Brežicah (organizator AK Brežice) 
 

Organizator tekmovanja AK Brežice je brez soglasja TtK AZS izvedel dve disciplini (daljina, 

palica) v mešani konkurenci. Tekmovalcev v teh disciplinah je bilo dovolj in bi se lahko discipline 

izvedle samostojno za vsako starostno kategorijo. 
 

Sklep št. 4 

AK Brežice ni izvedel tekmovanja v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. 

TtK AZS ponovno opozarja društva na določilo 4.1.1. (č), da je potrebno v primeru 

izvedbe discipline v mešani konkurenci zaradi manjšega števila tekmovalcev obvezno 

pridobiti soglasje TtK AZS. 
 

 
 

14. januar 2017 – Miting v dvorani v Ljubljani (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Pomanjkljivosti: 

o slabo vidne črte na tekališču 

o slabo vidne črte za postavitev ovir 

o stojala letvice skoka v višino zamaknjena (sodniki so jih občasno poravnavali) 

o sodnik Jak Rogel je bil tudi trener tekmovalk 

o napačna izmera skoka v troskoku (ž) in napačen zapis v tekmovalnem zapisniku. 
 

 

15. januar 2017 – DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2006 in letnik 2007 v Slovenski  

                   Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Tekmovanje v taki obliki se je prvič izvedlo (ločeno za posamezni letnik, nove discipline). 

Na tekmovanju je nastopilo 142 atletov in atletinj iz 20 klubov in 5 OŠ. 

Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno v prijetnem vzdušju. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.5 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 4.4  Skupna ocena 6.50 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    

 
 

Sklep št. 5 

Rezultati disciplin, izvedene na DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2006 in 

letnik 2007, se ne vodijo v uradni statistiki AZS. 
 

 

21. januar 2017 – Prvenstvo Slovenije v dvorani v krožnih tekih za članski in mladinski  

                   kategoriji na Dunaju 
 

Prvenstvo Slovenije v krožnih tekih se je izvedlo v Dunaju. Nastopilo je 145 tekmovalcev iz 24 

društev. Tekmovanje je potekalo od 13.30 do 20.00 ure. Hkrati je potekal tudi miting in hrvaško 

državno prvenstvo. 

Delegat AZS je v dnevih pred tekmovanjem z vodjem tekmovanja uskladil vse podrobnosti. Na 

samem tekmovanju vodja tekmovanja ni odigral svoje vloge (delil štartne številke). 

V teku na 3000 m za ženske so sodniki na cilju naredili napako (nekatere tekmovalke tekle 1 krog 

preveč). Končni vrstni red v teku na 3000 m za članice in mladinke je pravilen. Race Petra (članice) 

in Ameršek Kim (mladinka) nimata zabeleženega uradnega rezultata. 

Elektronsko merjenje časov je teklo počasi, zato zamude. 



 

22. januar 2017 – Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2004 in letnik  

                               2005 v Šempetru pri Gorici (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
) 

Tekmovanje v taki obliki se je prvič izvedlo (ločeno za posamezni letnik, nove discipline). 

Na tekmovanju je nastopilo 167 atletov in atletinj iz 24 društev in 5 osnovnih šol. 

Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in pripravljeno z veliko predhodnega truda. Organizator 

je imel veliko logistike, saj v dvorani že dolgo ni bilo atletskih tekmovanj. V drugem delu 

tekmovanja je vodja tekmovanja opravljal tudi delo VSD za palico (na mitingu). 

Na dan tekmovanja je bilo kar precej odpovedi sodnikov zaradi viroze in gripe, zato so posamezni 

vodje služb pomagali na tekmovališčih. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.8  Ceremonial 4.1 

Tehnična služba 4.1  Red in disciplina na tekmovališčih 3 

Tajništvo tekmovanja 4.6  Sodniška služba 3.83 

Prijavnica 4  Skupna ocena 5.77 

Objava rezultatov in napovedovanje 3.9    

 

Pomanjkljivosti: 

o v popoldanskem delu se je dvorana precej ohladila (cca 14 stopinj) 

o vse črte na tekmovališču so predebele (štartna in ciljna črta cca 7-10 cm ali pa jih ni (črte 

med progami 

o ni talnih oznak 

o premalo sodnikov (v odzivu na poročilo delegata navedli, da jih kljub potrditvi na dan 

tekmovanja ni bilo zaradi bolezni) 

 

Sklep št. 6 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke (letnik 2005), niso nastopili: 

GO: Golob Vasja (daljina) 

KLC: Jazbinšek Sara (600m) 

TRK: Gaser Rakovec Žan (60m) 

VRH: Skvarča Žan (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 7 

Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2017 se diskvalificira: 

Hasanagić Eva (AK Domžale) - daljina / nenastop v finalu na 60 m - točka 4.1.19. (o) 

Knežević Alek (AD MASS Ljubljana) - daljina / nenastop v finalu na 60 m - točka 4.1.19. (o) 
 

 

AK Gorica Nova Gorica je izvedel tudi miting. Po prejeti štartni listi s strani Timing Ljubljana je 

organizator nepooblaščeno dopolnil pdf dokument. Enako je nepooblaščeno dopolnil rezultatno 

listo v disciplini palica. 
 

Sklep št. 8 

V kolikor je potrebno naknadno popravljati štartno ali rezultatno listo zaradi 

ugotovljenih napak, je potrebno manjkajoče rezultate posredovati na AZS. Kakršno koli 

drugačno popravljanje uradnih štartnih in rezultatnih list ni dovoljeno. 



 

28. januar 2017 – DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 v Celju 

                   (organizator AD Kladivar Celje) 
 
 

Nastopilo je 169 tekmovalcev iz 24 društev in ene osnovne šole. Tekmovanje je bilo dobro 

pripravljeno in vodeno. Potekalo je tekoče. 

Ker se ura za elektronsko merjenje časov v 1. skupini teka na 60 m ovire za pionirke ni sprožila, je 

bilo pri vseh treh skupinah potrebno upoštevati ročno merjenje časov. 

Z dovoljenjem TtK AZS se je disciplina palica izvedla v mešani konkurenci. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.1 

Tehnična služba 4.8  Red in disciplina na tekmovališčih 4.2 

Tajništvo tekmovanja 4.9  Sodniška služba 4.1 

Prijavnica 4.4  Skupna ocena 6.38 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.6    
 

Pomanjkljivosti: 

o ura za elektronsko merjenje časov se v 1. skupini na 60 m ovire ni sprožila, zato je bilo 

potrebno v vseh treh skupinah upoštevati ročno merjenje časov 

 

Sklep št. 9 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 

GO: Komel Natalija (60m) 

KAM: Poljanšek Jona (60m) 

KLC: Kotnik Zala (60m, troskok), Bajc Lana (60m) 

KRO: Gregorovič Gaja (60m) 

MASS: Eržen Izabela (60m), Mele Kaja (daljina) 

ŽALEC: Štorman Teja (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

4. februar 2017 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Celju 

                              (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 153 atletov in atletinj iz 22 klubov.  

Organizator se je potrudil in pripravil lepo tekmovanje, ki je potekalo hitro, tekoče in brez zamud. 

Delegat AZS je naredil napako, ker članico AD MASS Ljubljana, ki je sicer tujka, ni uvrstil v B 

finale teka na 60 m. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 2 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.75 

Prijavnica 3.8  Skupna ocena 5.88 

Objava rezultatov in napovedovanje 3    
 

Pomanjkljivosti: 

o Timing Ljubljana pozabil prenosni tiskalnik za izpis reakcijskih časov (rešitev: operater 

fotografiral vsak izpis na napravi po štartu) 

o napovedovalec ni poznal kratic društev 

o slaba komunikacija med ceremonialom in napovedovalcem 
 



Sklep št. 10 

Na DP v dvorani za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 

KAK: Pavlekovič Marko (60m) 

KLC: Ramšak Filip (60m), Skok Lana (60m) 

PT: Kir Niki (60m ovire) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

5. februar 2017 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 

                                U 14 v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 117 atletov in atletinj iz 15 društev in ene šole. Precej društev je 

nastopilo z več ekipami. Zamenjan vrstni red izvajanja disciplin glede na razpis. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4.6 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.9 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.6 

Prijavnica 4.86  Skupna ocena 7.08 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.9    
 

 

Pomanjkljivosti: 

o slabo vidne črte na tekališču 

o na cilju oštevilčenja stez slabo vidna, napisana z roko in kredo 

 

Sklep št. 11 

Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 

PMB: Fonovič Staša 

PSČ: Leban Miha, Kavčič Zarja 

SLG: Mojškerc Lan, Vušnik Lara, Samec Tjaša 

VEL: Car Urška 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

V rezultatni listi, kjer so navedeni uvrščeni atleti z vsemi disciplinami, doseženimi rezultati in 

točkami, manjkajo tisti, ki so odstopili med tekmovanjem (pionirji: Hrovat Natan; pionirke: Ožbold 

Saška, Matak Demi).  
 

Sklep št. 12 

Obdelava podatkov mora vsebovati tudi atlete, ki so odstopili med tekmovanjem. 



 

11. februar 2017 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Ljubljani 

                               (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 175 atletov in atletinj iz 26 klubov. 

Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro vodeno. 

Ker se ura za elektronsko merjenje časov v 2. skupini kvalifikacijskega teka na 60 m za mladinke  

ni sprožila, se je delegat AZS odločil, da se tek ponovi po zadnji kvalifikacijski skupini. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.2  Ceremonial 3.9 

Tehnična služba 3.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.2 

Tajništvo tekmovanja 4.2  Sodniška služba 5.0 

Prijavnica 4.27  Skupna ocena 6.25 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    

 

Pomanjkljivosti: 

o dodatno so bile narisane številke stez na cilju 

o vzdolžne črte tekaških stez so zelo zbledele 

o stranske črte zaletišča skoka v daljino in troskoka so zelo zbledele 

o blazine skoka s palico so v zelo slabem stanju 

o nastavek za palico na desnem stojalu je zvit (visi navzdol) 
 

Sklep št. 13 

Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 

ASB: Ivič Lana (daljina) 

BRE: Plankar Nika (višina), Žagar Manca (višina) 

DOM: Alič Kaja (60m) 

GO: Stanič Matej (60m ovire) 

MASS: Matičič Aljoš (60m), Popovič Aneja (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 
 

12. februar 2017 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 

                               U12 v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 153 atletov in atletinj iz 16 društev in ene šole. 

Tekmovanje je bilo odlično načrtovano in vodeno.  

Zamenjan vrstni red izvajanja disciplin glede na razpis. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.7 

Prijavnica 4.24  Skupna ocena 6.24 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 

Sklep št. 14 

Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 

AKR: Pfajfar Rok, Brajnik Gaber 

MASS: Srdić Sara 

PMB: Prevolšek Hana 

PT: Muršec Veronika Vera 

TRK: Bevk Anže 

VEL: Imperl Anej 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 



 

18. februar 2017 – DP v dvorani za člane / članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 134 atletov in atletinj iz 19 klubov. 

Vodenje tekmovanja je potekalo brez posebnosti. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 4.26  Skupna ocena 6.19 

Objava rezultatov in napovedovanje 5    

 

Pomanjkljivosti: 

o zamuda pri višinskih skokih zaradi prestavljanja blazin 

o obnoviti je potrebno črte, ki označujejo zaletišče daljine in troskoka 

o zamenjati blazino pri palici zaradi iztrošenosti 

o na tekmovanju je bila prisotna nacionalna TV, vendar ni bilo panoja s sponzorji AZS 

o ob 19.35 uri je prišlo do izpada glavne varovalke (napaka odpravljena po 18 minutah po 

intervenciji Elektro službe) 
 
 

Sklep št. 15 
 

Na pobudo delegata AZS je TtK AZS sprejela sklep, da se za tekaški del tekmovanja v 

dvorani v Celju upošteva žreb prog na sledeči način: 

1.) 3., 4., 5. steza 

2.) 2., 6. steza 

3.) 1. steza 
 

 

19. februar 2017 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici 

                    (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 57 atletov in atletinj iz 14 klubov. 

Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno.  
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4.2 

Tehnična služba 4.2  Red in disciplina na tekmovališčih 5 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.9 

Prijavnica 4.64  Skupna ocena 6.81 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.2    

 

 

 

AD 5. - Rekordi na prostem za leto 2016 

 
MLAJŠI MLADINCI  
Disk-1.5 59.69  ČEH Kristjan-99 PT 03.12.2016 Ptuj 

 
MLAJŠE MLADINKE 
Palica        4.21  MODIC Nastja-99 BRE 29.06.2016 Linz 

 

Sklep št. 16 

TtK AZS potrdi zgoraj navedena rezultata za nova rekorda na prostem za leto 2016.  

 

 



AD 6. - Rekordi v dvorani za leto 2017 

 
STAREJŠI MLADINCI 
60 m ov.(1.00 / 8.90) 8.03   DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 04.02.2017 Celje 
 

STAREJŠE MLADINKE 
200 m 24.11 ZUPIN Agata-98 KAM 10.02.2017 Linz 

Višina 1.86 OMERZU Lara-98 BRE 04.02.2017 Celje 
 

MLAJŠI MLADINCI 
200 m 22.11 GRAHOVAC Gregor-00 MASS 28.01.2017 Dunaj 

400 m 49.04 GRAHOVAC Gregor-00 MASS 11.02.2017 Dunaj 

800 m 1:53.80 MARKELJ Rok-00 TRK 28.01.2017 Dunaj 

60 m ovire 7.92 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 11.02.2017 Ljubljana 
(13.50 / 0.914 / 8.90) 
 

MLAJŠE MLADINKE 
400 m 55.94 ISTENIČ Zala-02 MASS 21.01.2017 Dunaj 
 

PIONIRKE (U16) / 2002-2003 
400 m 55.94 ISTENIČ Zala-02 MASS 21.01.2017 Dunaj 
 

PIONIRJI (U14) / 2004-2005 
Višina 1.70 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 19.01.2017 Ljubljana 

 1.71 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.01.2017 Šempeter pri Gorici 

 1.72 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 28.01.2017 Celje 

 1.74 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 28.01.2017 Celje 
 

Sklep št. 17 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2017.  
 

 

Sklep št. 18 

TtK AZS ne potrdi spodaj navedena rezultata za nova rekorda v dvorani, ker o rekordih 

ni bila obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS. 
 

STAREJŠE MLADINKE 
200 m 24.64 ŠČANČAR Tami-00 PAN 14.01.2017 Dunaj 

400 m 54.96 ZUPIN Agata-98 KAM 21.01.2017 Dunaj 

 

Sklep št. 19 

TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata za nov rekord v dvorani v skladu s 

Priročnikom za sezono 2017, določilo 4.1.16., točka (č), tretja alinea. 
 

MLAJŠE MLADINKE 
200 m  24.64 ŠČANČAR Tami-00 PAN 14.01.2017 Dunaj 

 

 

 

 



AD 7. 
 
 

1. 

TtK AZS daje pobudo Strokovnemu svetu, da se najkasneje do meseca septembra opravi pregled 

disciplin po dnevih in zaporedjih za vse starostne kategorije za sezono 2018. 

 

2. 

TtK AZS daje pobudo Upravnemu odboru AZS, da se Dnevi atletike kot dogodek loči na dva dela. 

V zadnjih letih se je na teh dnevih izvedel trenerski posvet, proglasilo najboljše atlete in podelilo 

priznanja, izvedla koledarska borza in izvedle še kakšne predstavitve in izobraževanja. Ker so bili 

udeleženci eni in isti, so se težko udeležili vseh pomembnih dogodkov oziroma niso mogli biti 

istočasno na več dogodkih. 

 

3. 

Na tekmovanjih v hoji se za mlajše kategorije lahko uporablja izogibališče za atlete, ko prejmejo tri 

rdeče kartone. V takem primeru atlet v tem prostoru počaka določeno obdobje. Navodila za 

organizacijo izogibališča in čas v izogibališču se pripravi do naslednje seje. 

 

3. 

V veljavi so nove Tablice IAAF (madžarske tablice). 
 

Sklep št. 19 

IAAF tablice 2017 se v letošnjem letu že uporabljajo na ekipnih prvenstvih Slovenije 

(člani, starejši mladinci, mlajši mladinci). 

 

4. 

Organizatorja Prvenstva Slovenije v mnogobojih še vedno ni. Preveri se pri AD Štajerska Maribor, 

če so pripravljeni prevzeti tekmovanje, glede na to, da že imajo DP v posamičnem in ekipnem 

mnogoboju za pionirje in pionirke U14. 

 

5. 

TtK AZS je prejela dopis AD MASS Ljubljana glede nastopa tujca v klubski štafeti. Kot tujec je 

mišljen atlet, ki je registriran za atletsko društvo v Sloveniji.  

Pojasnilo TtK AZS: v klubski štafeti lahko nastopijo le tekmovalci, ki so državljani Slovenije. 

 

6. 

TtK AZS je prejela dopis AD MASS Ljubljana glede sestave ekip za posamični in ekipni mnogoboj 

v kategoriji U12 in U14. Predlog je, da se ekipa ne sestavi ob prijavi na tekmovanje, temveč se za 

vrstni red društev, ki ima več ekip, upošteva za prvo ekipo najbolje dva uvrščena, za drugo ekipo 

naslednja dva najbolje uvrščena itd. 

Pojasnilo TtK AZS: v veljavi ostanejo pravila, navedena v Priročniku za sezono 2017. Smisel 

ekipnega tekmovanja je ravno v tem, da se ekipa sestavi pred tekmovanjem. 

 

7. 

V Priročniku za sezono 2017 je določilo, da morajo organizatorji tekmovanj zagotoviti zaščitno 

konstrukcijo z zaščitno mrežo za met kladiva v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.  
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Tekmovanja v metu diska se morajo ob uporabi ustrezne zaščitne konstrukcije z 

zaščitno mrežo vedno izvajati na glavnem štadionu, medtem, ko se met kladiva lahko 

izjemoma izvaja tudi na pomožnem štadionu.  

 

8. 

Od 1. januarja 2018 dalje se bo vodila tudi lista rekordov v dvorani za mlajše člane in članice. 
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V letošnjem letu se pripravi lista rekordov v dvorani za mlajše člane in članice. 



 

9. 

Pojasnilo točke 4.1.7. (b) iz Priročnika za sezono 2017 – oprostilo plačila štartnine je utemeljeno le 

ob sočasni predložitvi ustreznega dokumenta. 

 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč  

 


