
  

 

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 

 

20. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 20. februarja 
2012 ob 16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, Andrej Udovč 
Odsotna: Peter Drofenik in Matija Molnar (opravičeno) 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 18. in 19. seje 
2. Poročilo o delu TK AZS za leto 2011 in program dela za leto 2012 
3. Izhodišča za koledarsko borzo 2013 
4. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
5. Homologiranje rekordov v dvorani 
6. Poročilo o predavanjih in izpitih za nacionalne tehnične uradne osebe (NTO) 
7. Določitev kandidata za uradnega merilca dolžin prog cestnih tekov 
8. Imenovanje pripravnikov za delegate AZS  
9. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 18. in 19. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdita se zapisnika 18. in 19. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 

TK AZS je obravnavala poročilo o delu v letu 2011 in program dela za leto 2012. Po razpravi je bil 
sprejet sklep: 
 

Sklep št. 2 
TK AZS sprejme poročilo o delu v letu 2011 in program o delu v letu 2012. Oba 
dokumenta sta prilogi temu zapisniku. 

 
AD 3. 
 

TK AZS je analizirala koledarsko borzo 2011, ker so sedanja pravila doživela kritiko na borzi s 
strani posameznikov zaradi tega, ker je organizacijo članskega državnega prvenstva pridobilo isto 
društvo kot v letu 2011. AK Koper je to tekmovanje dobil z licitacijo. AK Krka Novo mesto ni 
želelo sodelovati na borzi zaradi tega, ker ne želi pridobiti tekme z licitacijo. 
 
Na seji so bili predstavljeni naslednji možni načini koledarske borze v prihodnje: 
1. Klasična borza - sedanja oblika, kjer se tekmovanja podelijo z dogovorom klubov in v kolikor 
se klubi ne morejo dogovoriti, se izvede licitacija. 
 

2. Vrstni red klubov za izbor posameznih tekmovanj se določi z žrebom. Prvi izbira prvo 
izžrebani, nato drugo, tretji, itd …izžrebani. Naslednje leto vsi klubi napredujejo za eno mesto, prvo 
izžrebani pa pade na zadnje mesto. Tak sistem smo imeli pred cca 10 leti, vendar smo ga po dveh 
letih ukinili, zaradi nestimulativnosti dobrih organizatorjev. Tudi klubi so zahtevali ukinitev. 



3. Vrstni red klubov za izbor posameznih tekmovanj se vsako leto posebej izžreba. Sistem 
onemogoča klubom, da izbere tekmovanje, ki je v interesu kluba. 
 

4. Vrstni red klubov je določen na podlagi ocen delegatov AZS. Prvi izbira klub z najboljšo 
oceno tekmovanja, nato klub z drugo najboljšo oceno, itd. Tak način bi klube motiviral k boljši 
organizaciji. 
 

5. TK AZS določi organizatorje na podlagi celostnega širjenja tekmovanj po Sloveniji. 
 
Na podlagi zaključka koledarske borze v letu 2011 in razprave bo TK AZS pripravila predlog novih 
pravil za borzo v letu 2012. Gradivo bo obravnaval UO AZS, ki bo sprejel dokončna pravila. 
 
Izhodišča pri pripravi pravil koledarske borze: 

o TK AZS ima pravico, da dodeli posamezno tekmovanje organizatorjem, ki sicer nimajo 
pogojev za izvedbo stadionskih tekmovanj. 

o Zimska prvenstva v metih naj se izvedejo na lokacijah, ki omogočajo najboljše vremenske in 
klimatske pogoje za tekmovanje v zimskem času (Koper, Nova Gorica). 

o Vse članice AZS bodo morale v prihodnje organizirati vsaj eno prvenstveno tekmovanje. 
Namen tega je, da se vsako koledarsko leto zagotovi zadostno število organizatorjev 
tekmovanj. 

o V primeru, da za organizatorja prvenstvenega tekmovanja ne bo nobenega kandidata, bo TK 
AZS pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo pridobilo 
organizacijo zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja ali pa tekmovanje z večjim 
številom nastopajočih. 

o Na borzi ne bo možno odstopiti od organizacije tekmovanja v primeru prijave samo enega 
organizatorja. 

 
AD 4. 
 

7. januar 2012 – Miting v Šempetru pri Gorici (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
 

Zaletišče skoka v daljino in troskoka je zelo slabo in je potrebno obnove. 
Prav tako so slabo vidne vse talne oznake. 
V disciplini troskok je prišlo do mešanega nastopa (2 moška in 5 žensk). Ocenjujemo, da je 
organizator zaradi manjšega števila nastopajočih tekmovalcev sprejel razumno odločitev. 
 

Sklep št. 3 
AK Gorica Nova Gorica je dolžan zagotoviti, da bo lastnik uredil pomanjkljivosti v 
dvorani. 

 
 
7. januar 2012 – Miting v Ljubljani (organizator AK Olimpija Ljubljana) 
 

Organizacija tekmovanja je bila površna: 
o urnik tekmovanja je bil spremenjen, o tem pa niso bili obveščeni ne AZS, društva in ne 

sodniški zbor 
o do prihoda sodnikov so sodniško delo opravljali trenerji (imajo sodniške izpite) 
o zaščitna prevleka blazine skoka v višino na sprednjem delu strgana v dolžini 1.30 m. Goba 

se je cefrala in letela na vse strani. 
o štartna lista je bila narejena po klubih 
o rezultatna lista je bila po intervenciji naknadno narejena v skladu z določili Razpisov 

tekmovanj  
o na tekmovanju ni bilo zdravniške službe (dve resni poškodbi) 

 

Sklep št. 4 
AK Olimpija Ljubljana mora pred prvim naslednjim tekmovanjem opraviti 
usposabljanje nosilcev posameznih služb v organizaciji tekmovanja. Za usposabljanje se 
je potrebno obrniti na TK AZS. 



14. januar 2012 – Miting v Ljubljani (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Tekmovanje je trajalo zelo dolgo (veliko število tekmovalcev vseh starostnih kategorij). Pri 
daljinskih je bila težava s prestavljanjem odrivnih desk, ker so se po urniku izmenjevali troskok, 
daljina, troskok. Prestavljanje desk so morali opraviti sodniki, ker ni bilo nobene osebe iz tehnične 
službe, zadolžene za to delo. 
Težave so bile tudi pri skoku s palico z dvigovanjem nosilca letvice, ker je na enem stojalu 
pokvarjen mehanizem. 
 

Sklep št. 5 
Do ureditve navedene pomanjkljivosti ni možno organizirati tekmovanja v skoku s 
palico v dvorani. 

 

Sklep št. 6 
TK AZS ne prizna rezultata v teku na 60m ovire za starejše mladince, ker je nastopil 
samo en atlet. 
V bodoče bo TK AZS kaznovala vse organizatorje tekmovanj, v kolikor bodo izvedli 
disciplino samo z enim nastopajočim. 

 
 
21. januar 2012 – DP v dvorani v krožnih tekih na Dunaju 
 

Prvenstvo Slovenije v krožnih tekih se je izvedlo na Dunaju v okviru mitinga v mnogobojih. 
Nastopilo je 121 tekmovalcev. Na razpolago smo imeli tri termine (9.30 do 10.00, 11.00 do 11.45 in 
12.45 do 14.15 ure). Zaradi velikega števila prijavljenih nam je organizator odobril še dodatni 
termin, ki pa na koncu ni bil potreben, saj je bilo v zadnjih dneh pred tekmovanjem kar precej 
odpovedi. 
Delegat AZS je z organizatorjem na Dunaju zagotovil maksimalne pogoje za tekmovanje – prostor 
za objavo štartne in rezultatne liste, dvig štartnih številk, delo tehnične službe. Obveščanje 
gledalcev in tekmovalcev je zelo dobro opravil Robert Herga. 
V teku na 1500m za člane in mladince je prišlo do izpada elektrike, zato so v tem teku ročni časi. 
Pritožba AD MASS Ljubljana na objavljen vrstni red na 1500m za mladince je bila upoštevana. 
 

Sklep št. 7 
Na DP v dvorani v krožnih tekih niso nastopili: 
DTO: Vidmar Peter (400m-či) 
KRO: Lindič Matej (400m-mi) 
PAN: Hujs Staša (3000m-če) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
21. januar 2012 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 v Ljubljani 
                              (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 160 atletov in atletinj iz 27 klubov. Na tekmovanju so nastopili 
tudi učenci in učenke iz 2 osnovnih šol. Tekmovanje je bilo odlično organizirano, potekalo je 
tekoče, pričetki posameznih disciplin točno po urniki. 
 
Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je odlično opravilo svoje delo. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekmovališča so bila odlično pripravljena. 
Potrebno je obnoviti talne oznake (črte prog) in očistiti ventilatorje za ogrevanje dvorane. 

Ocena: 5 



3. Tehnična služba 
Tehnična služba je odlično opravila svoje delo. 

Ocena: 5 
4. Tajništvo tekmovanja (2 osebi) 
Obdelava podatkov je bila v redu. 

Ocena: 5 
5. Prijavnica 
Zaradi specifičnih pogojev v dvorani prijavnice ni bilo možno organizirati. 

Ocena: 5 
6. Obveščanje gledalcev 
Obveščanje gledalcev je bilo dobro. 

Ocena: 5 
7. Proglasitve (4 osebe) 
Proglasitve do bile dobre. 

Ocena: 5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Ni bilo nobenih nevšečnosti. 

Ocena: 5 
9. Elektronske meritve časov (2 osebi) 
Na meritve časov ni pripomb. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna in je posredovala pri eni odrgnini. 
 

11. Sodniška služba 
Sodnikov je bilo dovolj. 

Ocena: 5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 7.25 
 
Sklep št. 8 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 
BLED: Gašperin Aljaž (daljina) 
DBB: Videmšek Neža (daljina) 
KRO: Obed Katja (60m) 
MASS: Vrhunec Tit (daljina) 
N&6AK: Mesec Košir Lovro (60m) 
SLG: Lepej Tjaša (60m), Rotovnik Zoja (60m) 
VEL: Herlah Petja (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
22. januar 2012 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U12 v Slovenski Bistrici 
                              (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 950 atletov in atletinj iz 20 klubov. Na tekmovanju so nastopili 
tudi učenci in učenke iz 2 osnovnih šol. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno v 
primerno ogrevani dvorani. V skoku v daljino za pionirje so s skoki pričeli cca 15 minut preje kot je 
bilo načrtovano v urniku, ne da bi bila o tem obveščena delegat AZS in glavni sodnik. 
Na tekmovanju so bili prisotni trije lokalni mediji. 
 
Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo. 



 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekmovališča so bila odlično pripravljena. 
Črte posameznih prog so zbledele in jih je potrebne obnoviti. 

Ocena: 4.5 
3. Tehnična služba (3 osebe) 
Tehnična služba je delovala usklajeno in hitro. 

Ocena: 4.5 
4. Tajništvo tekmovanja (2 osebi) 
V rezultatni listi po tekmovanju so manjkale oznake (q) pri tekmovalcih, ki so napredovali v finale. 
Kasneje je bila rezultatna lista popravljena. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica (1 oseba) 
Kljub prostorski stiski je prijavnica delovala. 

Ocena: 4.5 
6. Obveščanje gledalcev 
Napovedovalec je bil tudi komentator in je odlično obveščal prisotne. V tekih so bili gledalci 
obveščeni preko semaforja Timing Ljubljane, v skokih pa preko ročnih semaforjev. 

Ocena: 4.5 
7. Proglasitve (2 osebi) 
Proglasitve do bile sprotne in svečane. 

Ocena: 4.5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Nadzornik terena je bil določen in je glede na omejenost prostora zadovoljivo opravil svoje delo. 
Disciplina tekmovalcev je bila vzorna. 

Ocena: 4.5 
9. Elektronske meritve časov (2 osebi) 
Na meritve časov ni pripomb. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna. 
 

11. Sodniška služba 
Sodniška služba je dobro opravila svoje delo. 

Ocena: 4.5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 6.49 
 
Sklep št. 9 

TK AZS ugotavlja, da so delegat AZS, glavni sodnik in vodja tekmovanja postopali 
premalo odgovorno pri določanju finalistk v teku na 60 m. Po pritožbi glede na sestavo 
finalistk A in B skupine ter premeščanjem tekmovalk tik pred štartom niso zagotovili 
optimalnih pogojev za izvedbo teka. 

 
Sklep št. 10 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 
VEL: Kopušar Karin (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 



 

26. januar 2012 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Organizator tekmovanja je razpisal miting, med drugim tudi disciplino suvanja krogle za članice,  
starejše mladinke in pionirje. Pred pričetkom tekmovanja je bila za navedene starostne kategorije na 
razpolago le krogla s težo 3.985 kg. 
 

Sklep št. 11 
TK AZS ne prizna rezultatov v disciplini suvanja krogle za članice, starejše mladinke in 
pionirje zaradi neustrezne teže. 

 
 
28. januar 2012 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 v Ljubljani 
                              (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 25 klubov. Na tekmovanju so nastopili 
tudi učenci in učenke iz 2 osnovnih šol. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno v 
primerno ogrevani dvorani. Pred in po državnem prvenstvu je bil izpeljan tudi miting v tekih in 
skokih. 
Urnik tekmovanja je bil spoštovan. 
 

Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja (1 oseba) 
Delo je bilo dobro opravljeno. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekališče je zelo iztrošeno. Talne oznake (črte prog) so slabo vidne, številk prog sploh ni. 
Skakališča so bila odlično pripravljena. 

Ocena: 5 
3. Tehnična služba 
Tehnična služba je zelo dobro opravila delo. 

Ocena: 5 
4. Tajništvo tekmovanja (1 oseba) 
Na delo tajništva ni pripomb. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica  
Zaradi specifičnih pogojev v dvorani prijavnice ni bilo možno organizirati. 

Ocena: 4.5 
6. Obveščanje gledalcev 
Napovedovalec, ki je bil hkrati komentator, je dobro opravil svoje delo. 
V skokih so bili gledalci obveščeni preko ročni semaforjev. Semafor pri višini nekaj časa ni bil v 
uporabi. 

Ocena: 5 
7. Proglasitve (3 osebe) 
Proglasitve so potekale na primeren način in so bile pravočasne. 

Ocena: 5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
V neposredni bližini tekmovališč je bilo veliko gledalcev in ostalih oseb. Tekmovalci večkrat 
opominjani zaradi glasnosti. 

Ocena: 4 
9. Elektronske meritve časov (2 osebi) 
Na meritve časov ni pripomb. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna. 
 



11. Sodniška služba 
Sodniki so dobro opravili svoje delo. 
Sodniki niso bili v enotnih oblačilih. 

Ocena: 4.5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 6.93 
 
Sklep št. 12 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
KLC: Medič Mirnes (60m, troskok) 
KRO: Erker Anja (60m), Žabjek Lidija (60m) 
MASS: Okanovič Gaj (60m ovire, daljina), Miklavčič Jonas (60m), Pelc Tajda (daljina) 
TRK: Loparnik Ema (60m) 
VEL: Atelšek Lara (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
4. februar 2012 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Celju 
                              (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 170 atletov in atletinj iz 25 klubov.  
Tekmovanje ni bilo pripravljeno v skladu z zahtevami in določili Razpisov tekmovanj. Do 30 
minutne zamude popoldanskega državnega prvenstva je prišlo zaradi nepravočasne priprave 
skakališč. 
Pred tekmovanjem in med samim tekmovanjem se ni dogajalo nič takšnega, kar bi tekmovanje 
naredilo bolj živahno. Med drugim organizator ni zagotovil možnosti za delo merilne ekipe 
(brezžični dostop do interneta) in na ta način niso bili tekom tekmovanja objavljeni rezultati na 
spletni strani AZS. 
 
Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja (2 osebi) 
Delegat AZS in vodja tekmovanja nista spoštovala določila razpisov tekmovanj, saj so se finalni 
teki mitinga izvedli pred finalnimi teki državnega prvenstva. 
Vodja tekmovanja ni opravljal koordinacije dela med posameznimi službami. Med drugim je 
vodstvo tekmovanja pozabilo na svečano otvoritev prvenstva. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekališče na 1 do 3 progi je na razdalji cca 10 m (med 40 in 50 m) zelo neravna. 
Proga na zaletišču skoka v daljino in troskoka ni ustrezno označena. 

Ocena: 4 
3. Tehnična služba (4 osebe) 
Tehnična služba ni pravočasno pripravila tekmovališča za skok v višino. Z delom so pričeli šele 
takrat, ko so se tekmovalci pričeli ogrevati. 

Ocena: 3 
4. Tajništvo tekmovanja (1 oseba) 
V organizacijski shemi tekmovanja niso navedene vse osebe (napovedovalec). 

Ocena: 4 
5. Prijavnica (1 oseba)  
Prijavnica je preverjala samo štartne številke 

Ocena: 4 
6. Obveščanje gledalcev 
Napovedovalec je slabo opravil delo. Nekaterih rezultatov sploh ni objavil, najava dogodkov je bila 
pomanjkljiva, premalo je bilo povezovanja. Pri tehničnih disciplinah je bilo obveščanje minimalno 



oziroma ga sploh ni bilo. V popoldanskem času ni bilo napovedovalca. Za podelitev medalj je 
rezultate objavil vodja tekmovanja. 
Semaforisti so solidno opravili svoje delo. 

Ocena: 2 
7. Proglasitve (1 oseba) 
Proglasitve so potekale premalo svečano, v začetku brez fanfar. 

Ocena: 1.5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Na red in disciplino na tekmovališčih ni pripomb. Tekmovalci so upoštevali nošenje dresov in številk. 

Ocena: 4 
9. Elektronske meritve časov (2 osebi) 
Na meritve časov ni pripomb. 
Timing Ljubljana bi lahko v popoldanskem delu objavil rezultate dopoldanskega dela tekmovanja 
preko fiksnega dostopa do interneta v klubskih prostorih organizatorja. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna in je posredovala v enem primeru (poškodba pete). 
 

11. Sodniška služba 
Ob tekališču sta bila le dva sodnika, prav tako pri teku čez ovire. Pri skoku v višino je vodja 
sodnikov preveč eksplozivno reagiral ob nepotrebnih situacijah. Prav tako je bilo potrebno 
zapisničarki pri skoku v višino razložiti pravilno pisanje rezultatov. 
Ni bilo zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov, prav tako sodniki niso bili enotno oblečeni. 

Ocena: 4.25 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 5.15 
 
Sklep št. 13 

AD Kladivar Celje mora pred prvim naslednjim tekmovanjem opraviti usposabljanje 
nosilcev posameznih služb v organizaciji tekmovanja. Za usposabljanje se je potrebno 
obrniti na TK AZS. 

 

Sklep št. 14 
Organizatorji tekmovanj morajo upoštevati določilo, da se odrivne deske v troskoku 
namestijo (narišejo) na razdaljah v polnih metrih. 

 

Sklep št. 15 
Na DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke niso nastopili: 
AKR: Tavčar Žiga (60m) 
DTO: Vidmar Marko (60m) 
KLC: Ferara Živa (60m), Čop Nastja (60m) 
KRO: Stankovič Samo (daljina), Matko Jure (troskok) 
MED: Erjavec Simon (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
8. februar 2012 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

V disciplini troskok je prišlo do mešanega nastopa (2 moška in 5 žensk). Ocenjujemo, da je 
organizator zaradi manjšega števila nastopajočih tekmovalcev sprejel razumno odločitev. 



 

11. februar 2012 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Celju 
                              (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 140 atletov in atletinj iz 22 klubov. Tekmovanje je bilo dobro 
pripravljeno in izvedeno v primerno ogrevani dvorani. 
 
Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja (2 osebi) 
Delegat AZS je dva dni pred tekmovanjem opravil razgovor z vodjo tekmovanja, vodjo sodnikov in 
predsednikom društva o pripravi tekmovanja in odpravi pomanjkljivosti, ki so bile opazne na 
predhodnem tekmovanju. Vodenje tekmovanja je bilo korektno, vodja je dobro opravil svoje delo, 
saj so vse službe delovale dobro. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
20m pred pred ciljno črto je od prve do tretje proge udornina, ki je nastala zaradi posedanja tal. 
Tekališče je potrebno sanirati, talne oznake pa je potrebno obnoviti. 
Črte, ki omejujejo zaletišče pri skoku v daljino in troskoku, niso zarisane v celotni dolžini (zaletišče 
sega v tekališče). 
 

Sklep št. 16 
AD Kladivar Celje mora v najkrajšem možnem času sanirati tekališče zaradi posedanja 
tal in obnoviti talne oznake. 

Ocena: 4.5 
3. Tehnična služba (2 osebi) 
Tehnična služba na tekmovanju je bila ažurna in temeljita. 

Ocena: 5 
4. Tajništvo tekmovanja (2 osebi) 
Na delo tajništva ni pripomb. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica (1 oseba)  
Zaradi omejenih prostorskih možnosti so pogoji za brezhibno delo prijavnice omejeni. 

Ocena: 3 
6. Obveščanje gledalcev 
Korektno napovedovanje (po predhodnem dogovoru z napovedovalcem). Na popoldanskem delu 
tekmovanja je napovedovanje prevzel vodja tekmovanja, ki je tudi to delo opravil dobro in ne na 
škodo vodenja. 
Semaforisti so dobro opravili delo. 

Ocena: 4.5 
7. Proglasitve (2 osebi) 
Proglasitve so potekale takoj po končani disciplini z ustrezno glasbo. 

Ocena: 4.5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Na tekmovališčih je bil red. Trenerji so bili na za njih določenih prostorih 

Ocena: 4.5 
9. Elektronske meritve časov (1 oseba) 
Na meritve časov ni pripomb. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna celotni čas tekmovanja. Posredovala je ob zvinu gležnja zaradi udornine na 
tekališču. 
 

11. Sodniška služba 
Sodniki so delo opravili dobro in korektno. Sodniki niso imeli enotnih oblačil. 

Ocena: 4.5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 6.42 



Sklep št. 17 
Na DP v dvorani za starejše mladince / mladinke niso nastopili: 
GO: Blažej Aljaž (palica) 
KLC: Ramšak Rok (60m) 
MASS: Paulin Tjaš (60m), Cerar Jan (60m), 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 
 
 

11. februar 2012 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 
                                U 14 v Slovenski Bistrici (organizator AK Poljane Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 100 atletov in atletinj iz 17 društev in dveh šol. Tekmovanje je bilo 
vzorno izpeljano v primerno ogrevani dvorani. 
Zaradi velikega števila tekmovalcev sta bili obe kategoriji razdeljeni v dve skupini. Na tehničnem 
sestanku pred pričetkom tekmovanja je bil z vodji ekip usklajen nadaljnji potek tekmovanja z 
upoštevanjem enakih pogojev za vse tekmovalce. 
 

Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja (2 osebi) 
Tekmovanje je bilo vzorno pripravljeno in vodeno. Stalna koordinacija vodje tekmovanja z vsemi 
ostalimi sodelujočimi je tekla nemoteno. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekmovališča so bila dobro pripravljena. 

Ocena: 4.7 
3. Tehnična služba (2 osebi) 
Tehnična služba je korektno opravila svoje naloge. 

Ocena: 4.8 
4. Tajništvo tekmovanja (2 osebi) 
Na delo tajništva ni pripomb. 

Ocena: 4.8 
5. Prijavnica (2 osebi) 
Kljub prostorski stiski je prijavnica delovala. 

Ocena: 4.5 
6. Obveščanje gledalcev 
Napovedovalec je korektno obveščal gledalce. 
Rezultati so bili sproti objavljeni na semaforju in na oglasni deski. 

Ocena: 4.3 
7. Proglasitve (2 osebi) 
Proglasitve so potekale na svečan način takoj po končanem tekmovanju. 

Ocena: 4.8 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Red in disciplina na terenu sta bila zagotovljena ter s strani tekmovalcev in spremljevalcev 
spoštovana. 

Ocena: 4.5 
9. Elektronske meritve časov (2 osebi) 
Na meritve časov ni pripomb. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna in je posredovala pri nekaj manjših poškodbah. 
 

11. Sodniška služba 
Sodniška služba je svoje delo opravila strokovno in zavzeto. Ekipi ZAS Maribor in Slov. Bistrica 
sta vzorno sodelovali in kljub velikemu številu nastopajočih vseskozi skrbeli za nemoten potek 
tekmovanja. 

Ocena: 4.8 



12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 6.79 
 
 

Sklep št. 18 
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 
TRK: Jesenovec Aleš (pi /2) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2012 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
12. februar 2012 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 
                                U 12 v Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slov. Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 100 atletov in atletinj iz 16 društev in sedmih šol. Tekmovanje je 
bilo dobro organizirano in izpeljano v primerno ogrevani dvorani. 
 
Ocena dela služb: 
1. Vodenje tekmovanja (2 osebi) 
Stalna koordinacija vodje tekmovanja z vsemi ostalimi sodelujočimi je tekla nemoteno. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekmovališča so bila dobro pripravljena. 

Ocena: 5 
3. Tehnična služba (2 osebi) 
Tehnična služba je korektno opravila svoje naloge. 

Ocena: 4.8 
4. Tajništvo tekmovanja (2 osebi) 
Na delo tajništva ni pripomb. 

Ocena: 4 
5. Prijavnica (2 osebi) 
Prijavnice ni bilo. Tekmovalci so se prijavljali pred začetkom tekmovanja pri zapisnikarski mizi. 

Ocena: 4 
6. Obveščanje gledalcev 
Napovedovalec komentator je odlično obveščal gledalce. 
Rezultati so bili sproti objavljeni na semaforju in na oglasni deski. 

Ocena: 5 
7. Proglasitve (2 osebi) 
Proglasitve so potekale na svečan način takoj po končanem tekmovanju. 

Ocena: 5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Red in disciplina na terenu sta bila zagotovljena. 

Ocena: 4.5 
9. Elektronske meritve časov (2 osebi) 
Na meritve časov ni pripomb. 
 

10. Medicinska služba (1 oseba) 
Oseba je bila prisotna in ni imela dela. 
 

11. Sodniška služba 
Sodniška služba je svoje delo opravila strokovno in zavzeto. 

Ocena: 4.8 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 6.74 
 



Zaključek zimske dvoranske sezone: 
 

TK AZS je že v lanskem letu ugotovila, da društva prijavljajo svoje tekmovalce v več disciplinah, 
ki pa nato ne nastopijo v vseh prijavljenih disciplinah. Društva so bila o teh kršitvah tudi obveščena 
preko zapisnikov TK AZS in tekmovalce, ki so kršili to določilo, ni diskvalificirala. Te kršitve so 
bile storjene tudi na letošnjih dvoranskih tekmovanjih. V kolikor bi TK AZS dosledno upoštevala 
Pravila za atletska tekmovanja in Razpise tekmovanj 2012, bi morala diskvalificirati spodaj 
navedene tekmovalce: 
 

DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 – Mohorič Sara / AK Radovljica 
Atletinja je bila prijavljena na 60m in 60m ovire ter nastopila v kvalifikacijah. V finalu teka na 60m ni 

nastopila, je pa nastopila v finalu na 60m ovire. 
 

DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 – Loparnik Ema / AK Triglav Kranj 
Atletinja je bila prijavljena na 60m in 60m ovire. V kvalifikacijah je nastopila v teka na 60m ovire, ni pa 

nastopila v kvalifikacijah na 60m. Ponovno je nastopila v finalu teka na 60m  ovire. 
 

DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke – Erjavec Simon / AK Medvode in Bucik Tjaša / AK 
Gorica Nova Gorica 

Atlet je bil prijavljen na 60m in daljina. V teku na 60m ni nastopil. Nastopil je v skoku v daljino. 

Atletinja je bil prijavljena na 60m ovire in v troskoku. V teku na 60m ovire v finalu ni nastopila. Ponovno je 

nastopila v troskoku. 
 

DP v dvorani za starejše mladince / mladinke – Kokalj Jernej / AK Triglav Kranj 
Atlet je bil prijavljen na 60m in daljino. V finalu teka na 60m ni nastopil. Nastopil je v skoku v daljino. 

 
TK AZS je sprejela sledeči sklep: 
 

Sklep št. 19 
TK AZS ne bo diskvalificirala zgoraj navedenih atletov zaradi kršenja nenastopov v 
prijavljenih disciplinah v dvoranski sezoni. 
Brez izjeme bodo diskvalificirani vsi tekmovalci, ki bodo kršili določilo o nenastopu v 
prijavljenih disciplinah že od sezone na prostem dalje. 

 
 
AD 5. – rekordi na prostem za leto 2011 
 

STAREJŠI MLADINCI 
Polmaraton 1:08:58  JEREB Urban-93 ŽIRI 23.10.2011 Ljubljana 

 
Sklep št. 20 

TK AZS potrdi zgoraj navedeni rezultat za nov rekord na prostem. 
 
 

AD 5. – rekordi v dvorani za leto 2011 
 

STAREJŠI MLADINCI 
Palica 5.20 RENNER Robert-94 KLC 28.12.2011 Celje 
 5.30 RENNER Robert-94 KLC 28.12.2011 Celje 
 

MLAJŠI MLADINCI 
Palica 5.20 RENNER Robert-94 KLC 28.12.2011 Celje 
 5.30 RENNER Robert-94 KLC 28.12.2011 Celje 
 

PIONIRJI (U16) 
Troskok 13.51 LUXA Jan-96 MASS 28.12.2011 Celje 

 
Sklep št. 21 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani. 
 
 



AD 5. – rekordi v dvorani za leto 2012 
 

ČLANI 
800 m 1:48.05 TRŠAN Vid Jakob-87 MASS 11.02.2012 Dunaj 
 

STAREJŠI MLADINCI 
800 m 1:52.47 KOZAN Žan-93 MASS 19.02.2012 Dunaj 
Palica 5.32 RENNER Robert-94 KLC 11.02.2012 Celje 
 5.41 RENNER Robert-94 KLC 11.02.2012 Celje 
STAREJŠE MLADINKE 
3000 m 9:57.15 POKRIVAČ Mateja-95 ŠTA 18.02.2012 Dunaj 
60 m ov. (0.84 / 8.50)  8.34 ŠEPETAVC Manca-95 MASS 31.01.2012 Dunaj 
 

MLAJŠI MLADINCI 
800 m 1:54.34 ZALOKAR Lucijan-95 KLC 21.01.2012 Dunaj 
 

MLAJŠE MLADINKE 
60 m 7.59 DEBEVEC Kaja-96 MASS 11.02.2012 Celje 
1500 m 4:30.91 POKRIVAČ Mateja-95 ŠTA 21.01.2012 Dunaj 
3000 m 9:57.15 POKRIVAČ Mateja-95 ŠTA 18.02.2012 Dunaj 
60 m ovire 8.40 ŠEPETAVC Manca-95 MASS 28.01.2012 Ljubljana 
(13.00 / 0.762 / 8.25) 8.38 ŠEPETAVC Manca-95 MASS 04.02.2012 Celje 
 8.26 ŠEPETAVC Manca-95 MASS 04.02.2012 Celje 
 

PIONIRJI (U16) 
3000 m 9:32.49 GLAVIČ Tine-97 SLG 21.01.2012 Dunaj 
 

PIONIRKE (U16) 
Daljina 5.98 BOŽIČ Tina-97 ASB 28.01.2012 Ljubljana 
 

PIONIRJI (U12) 
60 m 8.75 VERGLES Domen-01 KP 14.01.2012 Ljubljana 
 8.64 VERGLES Domen-01 KP 22.01.2012 Slovenska Bistrica 

 
Sklep št. 22 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani. 
 
AD 6. 
 

V novembru in decembru 2011 so bila opravljena izobraževanja za nacionalne tehnične uradne 
osebe (NTO) po programu IAAF. Seminar je trajal 40 ur in se ga je udeležilo 19 oseb. Seminar sta 
vodila Gabrijel Ambrožič in Andrej Udovč. Izpit v mesecu januarju je opravilo 15 kandidatov. Prvi 
generaciji nacionalnih tehničnih oseb (NTO) bodo lahko podeljene vloge delegatov AZS in glavnih 
sodnikov, hkrati pa bodo lahko opravljali izobraževanja. 
 
AD 7. 
 

Seminar za merilce trase cestnih tekov opravlja IAAF. Seminar v letu 2012 ni predviden. Ob prvem 
naslednjem razpisu (predvidoma leta 2013) bo AZS na tak seminar poslala Toma Šarfa, ki bo po 
končanem seminarju opravljal tudi meritve za potrebe AZS. 
 
AD 8. 
 

Aleš Bezjak, Janko Cerjak in Borut Podgornik so opravili izpit za nacionalne tehnične osebe 
(NTO). TK AZS bo vse tri imenovane že v letošnjem letu vključila med pripravnike za delegata 
AZS. 
 



AD 9. 
 

1. 
Sklep št. 23 
 

Zbrana sredstva na koledarski borzi se po sklepu TK AZS razdeli organizatorjem spodaj navedenih 
tekmovanj le v primeru, da bo tekma kvalitetno organizirana. 

o 800 € - DP v dvorani za člane in članice 
o 800 € - DP v dvorani v mnogobojih  
o 800 € - DP v mnogobojih na prostem 
o 600 € - DP v dvorani za starejše mladince in mladinke 
o 600 € - DP za mlajše člane in mlajše članice 
o 500 € - Kvalifikacije APS za člane in članice 
o 300 € - Zimsko DP v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji 

 
2. 
Pred časom so slovenski sodniški zbori prejeli ponudbo s strani Lomi Sport d.o.o. za nabavo 
naprave za kontrolo orodij. Iz ponudbe je ugotovljeno, da ni naveden proizvajalec naprave, prav 
tako naprava nima certifikata kakovosti, niti drugega ustreznega potrdila. 
 

Sklep št. 24 
V primeru, da bo ponudnik posredoval potrdilo o ustreznosti naprave s strani Urada za 
meroslovje, bo TK AZS odobrila uporabo naprave. 

 
3. 
TK AZS bo v prvi polovici meseca marca obiskala Celje, Novo mesto in Maribor (AD Štajerska 
Maribor) in opravila razgovor na temo organizacije tekmovanja. Na ta način bo TK AZS 
nadaljevala s prakso predhodnih let. 
 
4. 
Vladimir Kevo iz Brežic je podal pobudo, da bi se vodili tudi rekordi v dvorani za mlajše člane in 
članice. Po razpravi je bil sprejet sklep: 
 

Sklep št. 25 
TK AZS ne bo vodila rekordov v dvorani za mlajše člane in članice iz naslednjih 
razlogov: 

o IAAF in EA ne vodita rekordov za mlajše člane in članice v dvorani, 
o na mednarodnem nivoju ne obstaja nobeno tekmovanje v dvorani za to 

kategorijo, 
o v primeru vodenja teh rekordov nastanejo dodatne finančne obveznosti AZS 

zaradi opravljanja kontrol dopinga. 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 



Priloga št. 1 
 

 

POROČILO O DELU 
TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2011 

 
 
Tekmovalna komisija AZS (TK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni sistem v 

Sloveniji. Vsako tekmovanje skupaj z organizatorjem – društvom skrbno pripravlja, vse z namenom 
zagotoviti najboljše tekmovalne pogoje za atlete. Sodelovanju s klubi na področju organizacije 
tekmovanj smo  namenili veliko pozornosti, zlasti področju tehnične izvedbe ter s tem zagotovitvi 
čim boljše pogoje za ostale udeležence tekmovanja (novinarji, gosti, promociji, …). Vsako leto 
izdamo na začetku koledarskega leta Razpise za tekmovanja, kjer so podani vsi podatki o 
posameznem tekmovanju in opredeljene posebnosti le-teh. 
 

Preko delegatov AZS in glavnih sodnikov zagotavlja izvajanje tekmovanj v skladu z Razpisi 
tekmovanj in s Pravili za atletska tekmovanja. 
 

TK AZS je imela v letu 2011 šest sej, na katerih je podrobno analizirala poročila delegatov 
AZS in glavnih sodnikov z vseh segmentov organizacije prvenstvenih tekmovanj. Prav tako je 
homologirala rekorde v dvorani in na prostem za vse starostne kategorije. 
 

Analizo meritev in obdelavo podatkov na tekmovanjih je TK AZS opravila tudi s Timing 
Ljubljana. 
 

Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter  
svojih opažanj, smo podali veliko sprememb oziroma dopolnitev v Razpisih tekmovanj, vse z 
namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podali smo tudi veliko strokovnih pobud oziroma 
izhodišč za obravnavo na Strokovnem svetu AZS. 
 

Močan angažma TK AZS je bil tudi pri organizaciji DP za člane in članice v Kopru. 
 

Pri svojem delu opažamo, kar je še posebej razvidno iz poročil delegatov in glavnih 
sodnikov, da organizatorji prepogosto pristopajo k organizaciji tekmovanj s premajhnim številom 
osebja ali pa službe sploh niso organizirane. Mnogokrat atletski sodniki rešujejo organizacijske 
zadeve. Na osnovi recertifikacije štadionov smo ugotovili vse pomanjkljivosti na objektih in o tem 
stalno opozarjali lastnike objektov in organizatorje tekmovanj. 
 

Pereč problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja, ki je ponekod v zelo slabem 
stanju, se pa zelo počasi dopolnjuje preko občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih 
organizacij. Na ta način bomo lahko atletom zagotovili najboljše pogoje za tekmovanje. 
 

Izvajalce atletskih tekmovanj vsako leto določi na koledarski borzi. Za leto 2012 niso bila 
podeljena vsa tekmovanja (DP v dvorani za člane in članice, DP v dvorani za starejše mladince in 
mladinke, DP v mnogoboju v dvorani, Zimsko v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji in KV 
APS za člane in članice). Po naknadnem pozivu za prevzem nepodeljenih tekmovanj so bila oddana 
naslednja tekmovanja: DP v dvorani za člane in članice, DP v dvorani za starejše mladince in 
mladinke in  Zimsko v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji). 
 

TK AZS organizatorjem tekmovanj svetuje in predlaga, kaj je potrebno še izboljšati pri 
organizaciji tekmovanj in na kaj morajo biti organizatorji še posebej pozorni. To je hkrati tudi ena 
osrednjih nalog delegata AZS v kontaktih pred samim tekmovanjem. 
 

Vsako leto organiziramo letni posvet delegatov AZS, kjer se pogovorimo zelo analitično o 
svojem delu. Ocenimo svoje dobre in slabe odločitve, ki jih upoštevamo pri delu v naslednji sezoni. 
Veliko pozornosti namenimo tudi ocenjevanju organizatorjev z namenom, da bi svoje ocene čim 
bolj poenotili. Delegatom AZS se predstavijo novosti v pravilih in razpisih. 
 



Dobro sodelujemo z strokovnim odborom sodnikov, ker je delo povezano. Skupaj smo 
organizirali izobraževanje za nacionalne tehnične uradne usebe - NTO  po programu IAAF, za 
katerega smo pridobili soglasje IAAF, da ga lahko izvedemo. To je najvišji možen naziv za 
posameznika na področju organizacije tekmovanj, delegatov in sodnikov. Seminarja se je udeležilo 
21 kandidatov, ki so opravili zahteven izpit za pridobitev tega naziva. 
 

TK AZS vsako leto pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, prijavljenih na sredstva 
Fundacije za šport s področja atletike. 
 

 

 



Priloga št. 2 
 

PROGRAM DELA TK AZS V LETU 2012 
 

Tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju TK AZS) bo nadaljevala 
načrtovano in utečeno delo na osnovi spodaj predloženega programa. 

Pri svojem delu bo upoštevala Pravila za atletska tekmovanja, Razpise tekmovanj in ostala 
pravila. Preko celega leta bo potekala aktivnost TK AZS z obiski pri organizatorjih tekmovanj. 

 
AKTIVNOST – »Spremljanje in analiza tekmovalnega sistema; 

seznanjanje organizatorje tekmovanj z analizami« 

Cilji - generalni 

• delegiranje delegatov AZS in analiza njihovega dela 

• koordinacija tekmovanj 

• organizacija cestnih tekov in krosov 

• mednarodna atletska liga 

• šolska atletika 

• obiski organizatorjev 
 

AKTIVNOST – »Strategija izgradnje novih atletskih objektov in 

certifikacija atletskih stadionov« 

Cilji - generalni 

• pregled odprav pomanjkljivosti na štadionih v Sloveniji 

• certifikacija novo zgrajenih štadionov 
 

AKTIVNOST – »Izobraževanja 

o vodja tekmovanja 

o vodja tajništva 

o delegatov AZS 

o nacionalnih tehničnih uradnih oseb (NTO) 

Cilji - generalni 

• definirati poenoten nivo organizacije vseh tekmovanj v Sloveniji 

• dvigniti nivo organizacije tekmovanj 

• izboljšati sodelovanje z organizatorji tekmovanj 

• definirati poenoten način ocenjevanja vseh vidikov organizacije tekmovanj 
 

AKTIVNOST – »Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe« 

Cilji - generalni 

• analizirati in izboljšati pogoje za delo merilne ekipe 
 

AKTIVNOST – »Priprava izhodišč za Razpise tekmovanj 2013« 

Cilji - generalni 

• definirati strategijo in obliko delovanja med TK AZS in strokovnim svetom ter 
Združenjem atletskih trenerjev 

• vsebina srečanj s tekmovalnimi komisijami osrednje in južne Evrope 
 

AKTIVNOST – »Informacijski sistem AZS« 

Cilji - generalni 

• registracija atletov 

• spletna prijava 

• izdelava štartne in rezultatne liste 
 

AKTIVNOST – »Nabava opreme« 

Cilji - generalni 

• nabava enotnih oblačil za delegate AZS (polo majica, jakna) 



Predlog načrta stroškov TK AZS za leto 2012 
 
Štev. Opis stroška Načrt za 

2012 
1 Razpisi tekmovanj (priprava, prelom, tisk) 3.000 
2 Letni posvet delegatov AZS 800 
3 Mednarodno sodelovanje 1.000 
4 Izobraževanja: 

a) vodja tajništva, vodja tekmovanja (700) 
b) nac. tehnične uradne osebe (NTO) (2000) 

2.700 

5 Certifikacija stadionov 1.500 
6 Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa) 

Zavarovanje delegatov AZS 
7.000 

500 
7 Priznanja za prvenstvena tekmovanja 

Atletika brez meja (medalje, diplome, majice) 
10.000 

6.500 
8 Delovanje TK AZS 

a) seje – kilometrina (500) 
b) oblačila delegatov (5.000) 
c) nagrada predsednika / (2000) 

7.500 

SKUPAJ 40.500 
 
 
 
* 1 Timing Ljubljana 

a) članske tekme (16.695) 
b) mladinske tekme (11.630) 
c) pionirske tekme (15.984) 
d) mednarodna liga (13.407) 

57.716 

 
 
* kompletna postavka Timing Ljubljana se nahaja kot samostojna finančna postavka v poslovnem 
načrtu AZS. 
 

 

 


