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
20. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 6. februarja 2007 ob
16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur in Darjo Pungartnik
Odsoten: Peter Drofenik (opravičeno)
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 19. seje TK AZS
2.
Analiza posveta delegatov AZS
3.
Problematika stanja atletskih objektov v Sloveniji
4.
Analiza poročil delegatov AZS
5.
Homologiranje rekordov na prostem in v dvorani
6.
Razno

AD 1.
V zapisniku 19. seje TK AZS je bil AK Pomurje-PDU Murska Sobota pozvan, da posreduje
informacijo, katera firma je izvajala meritve na srečanju ekip avgusta 2006 v Murski Soboti in za
kakšen tip merilne aparature gre. Na osnovi dostavljene dokumentacije je TK AZS sprejela sledeči
sklep:
Sklep št. 1
Na ekipnem tekmovanju mest v Murski Soboti dne 26. avgusta 2006 se ni uporabljala naprava
za popolno avtomatsko merjenje časov s fotofiniš sistemom – ni ciljnega posnetka, zato se
rezultati ne priznajo, ker časi niso bili izmerjeni v skladu s 165. členom Pravil za atletska
tekmovanja. Upošteva se samo vrstni red.
Ostali sklepi 19. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so še v realizaciji.
Sklep št. 2
Zapisnik 19. seje se potrdi.

AD 2.
Na kmečkem turizmu Kuren nad Vrhniko je dne 20. januarja 2007 potekal posvet delegatov AZS, ki
je trajal od 9.00 do 17.00 ure. Od vabljenih 18 delegatov AZS se je posveta udeležilo 17 delegatov.
Po uvodnem pozdravu predsednika Tekmovalne komisije AZS Gabrijela Ambrožiča je bil potrjen
naslednji dnevni red:
1. Novosti v Razpisih tekmovanj in Merilih za nastope v letu 2007
2. Velika nagrada AZS
3. Ocena vsakega delegata o opravljenem delu v letu 2006, pripombe in predlogi za izboljšavo
4. Razprava o Kriterijih za ocenjevanje organizatorjev tekmovanj
5. Razno
V uvodnem delu je Gabrijel Ambrožič poudaril, da je v letu 2006 potekalo bolj koordinirano delo
med tekmovalno komisijo in strokovnim svetom.
V letu 2006 je bil vpeljan nov sistem tekmovanj za Veliko nagrado AZS, ki je potekal v obliki lige in
se bo ta sistem tekmovanj nadaljeval tudi v letu 2007. Prav tako je bila postavljena razmejitev nalog

med komisarjem lige in delegati AZS. Komisar lige Martin Steiner je odgovoren za Veliko nagrado
in nastopa na tekmovanjih v vlogi organizacijskega delegata, delegat AZS pa je odgovoren za
tehnični del tekmovanja in sodeluje z vodjem tekmovanja pri načrtovanju in izvedbi tekmovanja.
V nadaljevanju je Gabrijel Ambrožič izpostavil osnovne naloge delegate AZS. Delegat nastopa v
vlogi soorganizatorja – nudi vso potrebno pomoč organizatorju, hkrati pa tudi nadzira delo
organizacije. Na tak način so bile obnovljene naloge delegatov pred, med in po tekmovanju.
Pred tekmovanjem se mora delegat AZS pravočasno javiti organizatorju tekmovanja in preveriti, če
so postavljene vse službe organizacijskega odbora. Preveriti mora tudi, kolikšno je število
prijavljenih, da lahko izdela dinamičen urnik tekmovanja in opravi žreb disciplin na tekmovanju za
pravočasno izdelavo štartne liste.
Na dan tekmovanja delegat AZS preveri pripravljenost vseh tekmovališč, naprav in orodij za
tekmovanje ter preveri, ali delajo vse službe organizacije tekmovanja.
Preveri tudi, če se rezultati kvalitetno obdelujejo in pravočasno objavljajo.
Delegatom AZS je bila podana informacija, koliko stadionov je bilo v preteklem letu certificiranih in
kakšen je plan za leto 2007.
Novosti v Razpisih tekmovanj in Merilih za nastope v letu 2007 je podal Zdravko Peternelj. Ker do
posveta brošura še ni izšla, so delegati AZS prejeli pisno gradivo.
V razpravi so bili izoblikovani naslednji zaključki:
1. Naloga delegatov AZS je postopoma dvigniti nivo organizacije tekmovanj, ki se je v
posameznih atletskih sredinah poslabšala v zadnjih letih. Da bomo k temu pripomogli, bodo
potrebna stalna usposabljanja. Področje usposobljenosti pokrivajo tudi posveti organizatorjev
tekmovanj, tajnikov tekmovanj, glavnih sodnikov, starterjev. Tekmovalna komisija in
strokovni svet skupaj z društvi lahko prispevata k izboljšanju in dobri organizaciji tekmovanj
in s tem zagotovitev dobrih pogojev za tekmovalce.
2. Z večjo vlogo AZS pri izvedbi tekmovanj (pogodba s Timing Ljubljana za plačilo meritev in
obdelave podatkov) se povečuje finančni delež AZS pri sami izvedbi prvenstvenih tekmovanj
in tekmovanj za Veliko nagrado AZS, kar je dobro z vidika kvalitete izvedb. Naloga klubov
je sedaj nekoliko lažja, ker so delno finančno razbremenjeni, bolj pa se morajo posvetiti
organizaciji tekmovanj in pridobivanju dodatnih finančnih sredstev.
3. V okviru neposrednega delovanja samih delegatov AZS so zelo dobrodošla natančna navodila
za pripravo in izvedbo postopkov za izdelavo startne liste in rezultatov (pogodba s Timing
Ljubljana), saj tak način omogoča lažje delo (komuniciranje z AZS in Timingom), kar je
posebej pomembno za delegate iz nekoliko bolj oddaljenih krajev. Delo delegatov AZS na
sami tekmi je bilo in mora biti še bolj v pomoč organizatorjem. Vse pripombe in predloge, ki
jih zapišemo ali izrečemo naj služijo postopnemu spreminjanju navodil za tekmovanja,
spremembi propozicij - urnikov, protokola (posebej proglasitev), obveščanja, obnašanja
udeležencev, zunanje podobe itd., vse v smislu izboljšave poteka tekem in predvsem dviga
zanimivosti atletskih tekmovanj.
Zavedati se moramo, da obstajajo razlike v infrastrukturi in predvsem v opremljenosti
posameznih objektov, zato moramo to upoštevati tako pri pripravi kot sami izvedbi prireditev.
Tako je potrebno tudi ocenjevati organizatorje in udeležence.
4. Dosedanji način delegiranja delegatov AZS je pravilen, upoštevati je potrebno regionalne
možnosti, nekoliko tudi specializacijo, ne nazadnje tudi posameznikov interes in ob vsem
tem tudi skrb za poenotenje kriterijev – večkratni obisk istih krajev, kar omogoča dobro
poznavanje problematike in daje možnosti za boljšo pripravo in kasnejšo analizo.
5. Posvet delegatov AZS mora biti najmanj 1x letno, saj se na ta način izmenjuje informacije in
izkušnje, kar je pogoj za čimbolj enotno nastopanje do organizatorjev.
6. Po končanem tekmovanju mora delegat AZS predati AZS kar zajetno dokumentacijo s
tekmovanja, zato se dodatno nastali stroški s pošiljanjem pošte obračunajo z AZS.

AD 3.
TK AZS se je v letu 2006 lotila pregleda atletskih stadionov na osnovi zahteve IAAF in na osnovi
vprašalnika na 11 straneh dobila vpogled v stanje atletskih objektov. Pregledi stadionov so bili
opravljeni v Slovenski Bistrici, Velenju in Ljubljani, za leto 2007 pa so v načrtu pregledi še
preostalih stadionov, še zlasti tistih, kjer se odvijajo mitingi za Veliko nagrado AZS.
Na osnovi pregledov in analize bodo dana navodila lastnikom in upravljalcem po odpravi
pomanjkljivosti.
Za področje delovanja merilnih ekip je TK AZS obravnavala gradivo, ki ga je pripravil Timing
Ljubljana (prostor za meritve in obdelavo podatkov ter žične povezave) na vseh objektih, na katerih
se izvajajo tekmovanja.
Na osnovi zabeleženih pomanjkljivosti ob certifikaciji stadionov in popisa pomanjkljivosti, ki jih je
zabeležil Timing Ljubljana, bo TK AZS poslala vsem društvom dopis s prošnjo, da v roku 2 mesecev
seznanijo TK AZS s planom odprave teh pomanjkljivosti. Ker društva niso lastniki objektov, bo
potrebna koordinirana akcija TK AZS in društva, da bodo lastniki oziroma upravljalci objekta
pripravili program odprave pomanjkljivosti.
Plan odprave pomanjkljivosti bo TK AZS spremljala do koledarske borze 2008, kar bo pogoj za
kandidiranje na borzi.

AD 4.
6. januar 2007 – miting v dvorani v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
TK AZS presenečena ugotavlja na osnovi poročila glavnega sodnika, da se je AD Kladivar Celje
tako malomarno lotil organizacije dvoranskega mitinga, čeprav se je v preteklosti že izkazal kot
dober organizator. Do pričetka tekmovanja bi lahko tehnična služba postorila sledeče:
o obnovila črte na tekališču, obnovila ovire, obnovila blazine za skok v višino, vgradila odrivno
desko za troskok.
Prav tako na tekmovanju ni bilo zdravstvene službe, prijavnica ni delovala, nadzornika terena ni bilo,
ciljnega semaforja ni bilo, semaforjev pri skokih ni bilo, tekmovalci niso imeli štartnih številk.
Sklep št. 3
AD Kladivar Celje mora do naslednjih tekmovanj odpraviti navedene pomanjkljivosti. Prav
tako mora biti pristop k organizaciji mitingov podoben kot za prvenstvena tekmovanja.
19. januar 2007 – DP v krožnih tekih za članski in mladinski kategoriji na Dunaju
Na DP v krožnih tekih sta odpadli disciplini 800 m in 1500m za članice, ker ni bilo nobene
prijavljene.
Sklep št. 4
Na DP v krožnih tekih niso nastopili:
o KAK: Harnold Peter (3000m-člani), Žalig Ožbi (400m-mladinci)
o KRO: Starman Tajda (800m-mladinke)
o MASS: Tršan Vid (400m-mladinci)
o OL: Rojc Romana (400m-mladinke)
o POM: Zver Aleš (1500m-mladinci)
o VEL: Temnikar Dejan (800m-mladinci)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

20. januar 2007 – Miting v dvorani v Ljubljani (organizator AK Olimpija Ljubljana)
Na tekmovanje se je prijavilo izredno veliko število tekmovalcev. Organizator je slabo pripravil
urnik tekmovanja, tako da je prišlo do enourne zamude v izvedbi tekov.

Izvedena je bila tudi disciplina 60 m ovire za člane, ki ni bila razpisana, zato je TK AZS sprejela
sklep:
Sklep št. 5
Rezultati teka na 60 m ovire za člane se ne priznajo v skladu s točko 4.3., alinea b) Razpisov
tekmovanj 2007, ker disciplina ni bila najavljena.
21. januar 2007 – Miting v krosu v Murski Soboti (organizator AK Pomurje-PDU M. Sobota)
Na mitingu v krosu so nastopile moške in ženske kategorije skupaj na enaki razdalji, v biltenu z
rezultati pa je bila razvrstitev ločena po kategorijah.
27. januar 2007 – DP v dvorani za ml. mladince / mladinke v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Tekmovanje je bilo zelo dobro pripravljeno in izpeljano ob dobrih pogojih za tekmovanje.
Vse službe organizacije so dobro opravile svoje delo.
Edina večja pomanjkljivost je bila v tem, da ni bilo otvoritve tekmovanja in igranje himne.
Sklep št. 6
V skladu z Razpisi tekmovanj 2007 – točka 4.1.12., alinea a) je organizator dolžan izvesti
otvoritev tekmovanja z igranjem himne in dviganjem zastave.
Ocena službe »ceremoniala« se zniža iz 4 na 3.
Sklep št. 7
Na DP v dvorani za ml. mladince / mladinke niso nastopili:
o FIT: Tomažin Dorian (višina)
o KAK: Dvornik Jernej (troskok)
o KLC: Turnšek Veronika (višina), Ramič Sabahudin (višina), Majcen Matevž (troskok)
o KRKA: Barborič Petra (60m), Pavlič Barbara (višina), Škulj Anja (višina), Štravs Jan (palica)
o KRO: Košir Tilen (troskok)
o MASS: Vrabič Tina (60m), Šenica Špela (palica), Memon Luka Brazil (troskok)
o VEL: Čivič Dario (troskok)

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

28. januar 2007 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U14, U12 v Slovenski Bistrici
(organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
Državnega prvenstva se je udeležilo veliko število mladih atletov (med 20 in 40 nastopajočih v teku
na 60 m in v daljini). Kljub velikemu številu nastopajočih se je organizator zelo potrudil in omogočil
vsem dobre pogoje za tekmovanje.
Pred državnim prvenstvom je izvedel še miting v tekih, po državnem prvenstvu pa miting v skoku v
daljino in suvanju krogle. Celotno tekmovanje je trajalo več kot 12 ur.
Po ugotovitvi glavnega sodnika na mitingu v suvanju krogle ni viden odtis krogle na blazinah, zato je
TK AZS sprejela sklep:
Sklep št. 8
Metališče za suvanje krogle, ki je pokrito z blazinami, je neprimerno. Po padcu krogle ni viden
odtis, zato mora organizator do naslednje tekmovalne sezone nabaviti ustrezne blazine.
Sklep št. 9
Komisija ne bo izrekla kazni za nenastope pionirjev in pionirk U14 in U12 na državnem
prvenstvu.

AD 5. – Homologiranje rekordov na prostem za leto 2006
ČLANICE
20000 m
25000 m
Tek 1 ura

1:10:30.4
1:28:22.60
17.070m

JAVORNIK Helena-66
JAVORNIK Helena-66
JAVORNIK Helena-66

ZRE
ZRE
ZRE

19.07.2006
19.07.2006
19.07.2006

Maribor
Maribor
Maribor

Sklep št. 10
TK AZS homologira rekorde Helene Javornik v disciplinah 1 ura, 20.000 m in 25.000 m.

Vodenje rezultatov v suvanju krogle v dvorani za mlajše mladince / mladinke in
pionirje / pionirke U16
V skladu z zapisnikom 12. seje TK AZS z dne 28. februarja 2006, točka Razno, 5 alinea, je TK AZS
zbrala najboljše rezultate v suvanju krogle v dvorani do 31. decembra 2006 za kategorijo mlajših
mladincev / mladink in pionirjev/ pionirk U16.
MLAJŠI MLADINCI
Krogla-6
Krogla-5

13.85
16.83

ŽBOGAR Aljoša-82
ŠPILER Marko-90

GO
FIT

04.02.1999
15.02.2006

Schio
Slovenska Bistrica

11.95
13.72

BANDUR Branka-65
JEVŠINEK SKOK Daša-83

MB
ŽAK

20.02.1981
30.01.2000

Maribor
Schielleiten

16.84

PRIMC Igor-66

NM

20.02.1981

Maribor

JEVŠINEK SKOK Daša-83

ŽAK

31.01.1998

Ljubljana

MLAJŠE MLADINKE
Krogla-4
Krogla-3

PIONIRJI U16
Krogla-4

PIONIRKE U16
Krogla-3

10.27

Sklep št. 11
Rezultati v suvanju krogle v dvorani za ml. mladince / mladinke in pionirje / pionirke U16 se
do 31. decembra 2006 vodijo kot najboljši rezultati.
Od 1. januarja 2007 dalje se bodo vsi doseženi rezultati, ki bodo enaki ali boljši od zgoraj
navedenih vodili kot novi rekordi v kategoriji mlajših mladincev / mladink in pionirjev/ pionirk
U16.
TK AZS dopolnjuje sklep št. 1 iz zapisnika 12. seje TK AZS z dne 28. februarja 2006, ko je komisija
homologirala rekord za mlajše mladinke na 200 m v dvorani.
200 m

25.06

PUC Anja-88

KRO

23.02.2003

Dunaj

07.02.2004

Dunaj

Sklep št. 12
Rekord na 200 m v dvorani za mlajše mladinke se pravilno glasi:
200 m

24.80

PUC Anja-88

KRO

AD 5. – Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2006
PIONIRKE
60 m
Troskok

7.74
12.48
12.60

SITAR Alja-92
BRATKIČ Maja-91
BRATKIČ Maja-91

DOM
GO
GO

23.12.2006
23.12.2006
23.12.2006

Šempeter pri Gorici
Šempeter pri Gorici
Šempeter pri Gorici

HREOREŠEN Luka-93
OMULEC Matic-93
ZUPAN Dejan-94
MARKIČ Jernej-93

KP
PMB
NOV
GO

23.12.2006
05.02.2006
06.06.2006
02.12.2006

Šempeter pri Gorici
Celje
Ptuj
Šempeter pri Gorici

PIONIRJI (U14)
60 m
60 m ov. (12.00/76.2/7.00)
Daljina (cona)
Višina

7.91
9.97
5.36
1.65

PIONIRKE (U14)
60 m
60 m ov. (12.00/76.2/7.00)
Daljina (cona)
Višina

8.09
9.56
4.95
1.45

KODRIČ Aneja-93
TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94
GORJAN Tina-93

GO
KRO
KRO
GO

05.02.2006
05.02.2006
05.02.2006
05.02.2006

Celje
Celje
Celje
Celje

JANEŽIČ Luka-95
FILIPOVIČ Jure-95
ZALOKAR Tim-95

MED
NOV
TRK

11.03.2006
11.03.2006
05.02.2006

Celje
Celje
Celje

ŠEPETAVC Manca-95
ŠEPETAVC Manca-95

MASS
MASS

05.02.2006
05.02.2006

Celje
Celje

PIONIRJI (U12)
60 m
Daljina (cona)
Višina

8.94
4.45
1.20

PIONIRKE (U12)
60 m
Daljina (cona)

8.71
4.28

Sklep št. 13
TK AZS homologira zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v kategoriji pionirk U16,
pionirjev / pionirk U14 in U12.
Rekorda v skoku v višino za pionirke U12 ne homologira, ker ni bilo nobene nastopajoče
atletinje v letu 2006 v tej kategoriji. Ob koncu leta 2007 bo najboljši rezultat v tej kategoriji
homologiran za novi rekord.
TK AZS prav tako ne homologira rekorda v disciplini četveroboj za pionirje / pionirke U14 in
U12, ker rezultati niso bili doseženi v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.

AD 5. – Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2007
ČLANI
1000 m

2:27.98

ŠUBIC Cene-85

MASS

19.01.2007

Dunaj

ŠESTAK Marija-79

MASS

26.01.2007

Budimpešta

FIT

03./04.02.2007

ČLANICE
Daljina

6.59

STAREJŠI MLADINCI
Sedmeroboj

5.583

DERŽANIČ Rok-88

Dunaj

(6.99-7.20-11.57-2.05 / 8.38-4.30-2:45.32)

STAREJŠE MLADINKE
Palica
Peteroboj

4.17
3.655

ŠUTEJ Tina-88
WALDHUBER Natalija-88

MASS
ASB

20.01.2007
04.02.2007

Ljubljana
Dunaj

(9.00-1.60-11.26-5.48-2:29.20)

MLAJŠI MLADINCI
200 m

22.54

MOLIČNIK Matic-90

KRO

19.01.2007

Dunaj

7.60
5.96

SITAR Alja-92
BRATKIČ Maja-91

DOM
GO

27.01.2007
06.01.2007

Ljubljana
Celje

2:02.27
9:42.90

BAJEC Vid-92
ZUPAN Domen-92

KLC
DOM

19.01.2007
19.01.2007

Dunaj
Dunaj

7.68
7.68
7.63
7.62
7.60
24.88
24.83
1:00.67

SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
SITAR Alja-92
BELAJ Urša-92

DOM
DOM
DOM
DOM
DOM
DOM
DOM
KRO

06.01.2007
13.01.2007
19.01.2007
27.01.2007
27.01.2007
19.01.2007
30.01.2007
19.01.2007

Celje
Šempeter pri Gorici
Dunaj
Ljubljana
Ljubljana
Dunaj
Dunaj
Dunaj

ŽELKO Blaž-94

PMB

28.01.2007

Slovenska Bistrica

TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94

KRO
KRO

28.01.2007
28.01.2007

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

MLAJŠE MLADINKE
60 m
Daljina

PIONIRJI
800 m
3000 m

PIONIRKE
60 m

200 m
400 m

PIONIRJI (U14)
60 m

7.91

PIONIRKE (U14)
60 m

8.09
7.99

Daljina (cona)

5.34
5.43
1.45

Višina

TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94
HOJČ Alenka-94

KRO
KRO
MASS

20.01.2007
20.01.2007
03.02.2007

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

DREVENŠEK Mark-96
DREVENŠEK Mark-96
FRELIH Žan-96
ŽELEZNIK Vid-97
FRELIH Žan-96
ŽELEZNIK Vid-97

PT
PT
TRK
PMB
TRK
PMB

28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

DOVER Danaja-96
DOVER Danaja-96
DOVER Danaja-96
BUCIK Tjaša-96

ASB
ASB
ASB
GO

28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007
28.01.2007

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

PIONIRJI (U12)
60 m

8.86
8.77
1.20
1.20
1.23
1.23

Višina

PIONIRKE (U12)
Daljina (cona)

4.37
4.42
4.44
1.30

Višina

Sklep št. 14
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani.

AD 6. - Razno
1.

TK AZS bo pripravila v soboto, 24. marca 2007 in 31. marca 2007 v Ljubljani ločeno
izobraževanje za tajnike tekmovanj in vodje tekmovanj. Vsa društva pozivamo, da v svojih
sredinah izberejo kandidate za omenjeni izobraževanji. Izobraževanje za vodje tekmovanj
in tajnike tekmovanj je potrdil tudi UO AZS. Udeležba na izobraževanju je obvezna za vse
organizatorje državnih, pokalnih in ekipnih tekmovanj ter mitingov za Veliko nagrado
AZS. Aktivna udeležba na izobraževanju bo pogoj za kandidiranje na koledarski borzi
2008.
Izobraževanje za vodje tekmovanj bosta vodila Gabrijel Ambrožič in Peter Drofenik, za
tajnike tekmovanj pa Zdravko Peternelj in Gojko Zalokar.

2.

Glede na to, da v letu 2007 velja nova dohodninska zakonodaja, naj generalni sekretar AZS
poišče rešitev za izplačilo delegatske takse delegatom AZS.

3.

TK AZS je naknadno ugotovila, da ja na koledarski borzi 2007 licitiral tudi AK Koper in
mora plačati licitacijski znesek v višini 160.000 sit (667,67 €).

4.

Na zahtevo Fundacije za šport je morala TK AZS v zelo kratkem času pripraviti prednostni
vrstni red kandidatur za sredstva FŠO za sofinanciranje gradnje športnih objektov s
področja atletike.
Rang
AZS
1
2

Organizacija
ŽšD Ljubljana
Zavod za šport Kranj

3
4
5
6
7
8
9

Občina Radeče
Občina Podčetrtek
Občina Kamnik
Občina Puconci
Občina Lendava
Športna zveza Postojna
Občina Trzin

Investicija
Sanacija atletske steze in dela nogometnega igrišča
ureditev metališča za disk, kladivo in kopje v ŠC
Kranj
Obnova nogometnega stadiona z atletsko stezo v
Radečah
Atletski stadion Podčetrtek
Ureditev stadiona
Ureditev atletskih objektov pri OŠ Puconci - nanos
sintetične prevleke Polytan na atletsko stezo
Ureditev zunanjih športnih površin pri DOŠ
Ureditev zunanjih športnih igrišč in tekaške steze ob
OŠ A. Globočnika Postojna
Obnova športnega parka pri OŠ Trzin

Prav tako smo FŠO zaprosili, da nam v prihodnje posreduje popolnejšo informacijo o
kandidaturah s področja atletike za sofinanciranje gradnje športnih objektov. Ker se za
gradnjo športnih objektov namenjajo precejšnja sredstva iz lokalnega in državnega
proračuna, je popolnejša informacija še bolj nujna.

Za letošnje leto je TK AZS poskušala nekaj informacij pridobiti z direktnim kontaktom s
prosilci, kar pa je bilo za celovitejšo sliko v tako kratkem času to zelo težko.
TK AZS prav tako predlaga FŠO in MŠŠ, da zahtevajo od investitorjev, da AZS
posredujejo projektno dokumentacijo ali projekt na vpogled še pred dokončno potrditvijo
kakršnekoli investicije. Na ta način bomo lahko z vidika atletike podali svoje mnenje na
samo zasnovo atletskih tekmovališč, razpored tekmovališč, spoštovanje pravil o izgradnji
atletskih objektov.
Prav tako predlagamo skupni sestanek z MŠŠ in FŠO, ker prihaja pri projektiranju do
napak . Predlog za sestanek želimo podkrepiti s tem, da je v kar nekaj zadnjih investicijah
v atletske objekte prišlo do napak in pomanjkljivosti, ki bi se z lahkoto odpravile s
pravočasnim vpogledom v projektno dokumentacijo in izdajo ustreznega mnenja.
5.

V letošnjem letu se je za kategorijo pionirjev in pionirk U14 uvedla disciplina vortex.
Strokovni svet AZS predlaga, da se na tekmovanju lahko mečejo različni tipi in teže
vortexa ter da se ne vodijo rekordi. Po koncu sezone bo TK AZS opravila analizo uvedbe te
discipline in po potrebi za leto 2008 predpisala tip in težo orodja ter morebiti vodila listo
rekordov tudi v tej disciplini.

Zapisal:
Zdravko Peternelj

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

