
  

 

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 

 

22. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 16. maja 
2016 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 21. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Tekmovalni sistem mladih z vidika pravil in organizacije 
5. Organizacija APS za člane in članice 
6. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 21. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 21. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 

19. marec 2016 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in pionirski 
                               kategoriji v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 60 atletov in atletinj iz 18 klubov. 
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. 
AZS je rezultate za objavo na spletni strani prejela šele dan po tekmovanju. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.2  Ceremonial 4.2 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4 
Prijavnica 3.8  Skupna ocena 5.96 
Objava rezultatov in napovedovanje 3    
 
Pomanjkljivosti: 

o Pri proglasitvah manjkale fanfare, prostor ni bil okrašen 
o Medicinske službe ni bilo na mitingu 
o Napovedovalca ni bilo v drugem delu tekmovanja 
o Pomanjkljiva opremljenost tekmovališč in dostop do tekmovališč s smerokazi 

 

Sklep št. 2 
Organizator tekmovanja je dolžan zagotoviti zdravstveno službo tudi na mitingu, v 
kolikor se izvede pred pričetkom glavnega dela tekmovanja. 

 



Sklep št. 3 
Na Zimskem DP v metih za starejši mladinski in pionirski kategoriji niso nastopili: 
BRE: Voglar Lenart (kladivo-smi), Urbanč Nina (kladivo-sme) 
KRKA: Inkret Eva (kladivo-pe) 
TRK: Kožuh Zala (kladivo-sme) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 
 

9. april 2016 – DP v dolgih tekih za vse kategorije v Postojni (organizator AK Postojna) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 58 atletov in atletinj iz 21 klubov.  
Vreme je bilo hladno (cca 10 stopinj) in dež skozi celotno tekmovanje. 
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 3.9 
Prijavnica 5  Skupna ocena 6.69 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.8    
 
 
16. april 2016 – Ekipno DP za pionirje / pionirke U16 na Ravnah 
                            (organizator KAK Ravne na Koroškem) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 379 atletov in atletinj iz 27 klubov. 
Vodenje tekmovanja je bilo dobro. Vodja tekmovanja se ni dovolj zavzel, da bi se stadion v celoti 
pripravil za tekmovanje. Pomočnik vodje tekmovanja je skrbel zgolj za svojo ekipo. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 2.9  Ceremonial 4 
Tehnična služba 2.5  Red in disciplina na tekmovališčih 3 
Tajništvo tekmovanja 4.1  Sodniška služba 3.1 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 4.93 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Pomanjkljivosti: 

o zamujala otvoritev tekmovanja 
o tehnične težave s himno 
o zaradi nepopolnih sodniških žirij se je zamujalo z ogrevanjem tekmovalcev 
o črte na cilju so zbledele 
o preveliki stožci na notranji stezi (kjer ni robnikov) 
o organizator pripravil samo eno skakališče (skakališče na drugo stran je neurejeno – odrivna 

deska dvignjena, valovit teren tartana, slepe deske za troskok brez tartanske prevleke) 
o balvan ni fiksen, v segmentu veliko kamenja 
o zaščitna konstrukcija z zaščitno mrežo ni v skladu s pravili 
o tehnična služba ni bila organizirana 
o premalo sodnikov, na stezi jih sploh ni bilo 
o vodja sodnikov na tekmovanju je opravljala delo medicinske službe 
o sodniki na cilju spregledali tekmovalca, ki je hodil 1 krog premalo 
o stojala za palico niso bila fiksirana 

 

Sklep št. 4 
Za prvenstvena tekmovanja mora biti postavljen organizacijski odbor z vsemi službami, 
vodji teh služb in dovolj osebja za izvedbo. Nekatera tekmovališča na Ravnah še vedno 



niso pripravljena za tekmovanja v skladu s Pravili za atletska tekmovanja, zato je 
potrebno takoj pristopiti k odpravi pomanjkljivosti  na tekmovališčih. 
Zaradi slabo pripravljenega tekmovališča skoka v daljino in troskoka se izreka kazen v 
višini 40,00 EUR v skladu s točko 4.1.19, alinea (e) Priročnika za atletsko sezono 2016. 

 

Sklep št. 5 
V primeru težav z napravo za zaznavanje napačnega štarta ali sistema mora operater o 
tem takoj obvestiti štarterja in delegata AZS. 

 

Sklep št. 6 
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
KLC: Kavalar Jure (krogla, disk) 
KRKA: Pavlin Tilen (višina, kladivo) 
MASS: Škufca Patrik (hoj 1500m), Lucu Dražovič Asa (100m) 
TRK: Flajnik Janž (1000m) 
VEL: Juhart Gašper (disk, kopje) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 
8. - 9. maj 2016 – APS za mlajše mladince / mladinke v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 

Nastopilo je preko 455 atletov in atletinj iz 39 slovenskih klubov. Tekmovanje je bilo prekinjeno 
zaradi naliva, toče, ki je prekrila tekmovalne površine. Močno se je tudi ohladilo, zato so se delegat 
AZS, organizator in trenerji po posvetu odločili, da preostali del tekmovanja prestavi na naslednji 
dan. 
Drugi dan je prišlo do zamude pri moškem troskoku, ker vodja sodnikov ni poskrbel za pravočasen 
prihod žirije. 
Vodja tekmovanja ni opravljal svoje vloge. Bil bolj v funkciji fotografa in podeljevalca. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.5  Ceremonial 3 
Tehnična služba 2.5  Red in disciplina na tekmovališčih 3 
Tajništvo tekmovanja 3.4  Sodniška služba 3.9 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 5.23 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Pomanjkljivosti: 

o na južnem polkrogu se istočasno izvaja daljina in met kopja (moteče za skakalce zaradi 
vlečenja metra) 

o črte in označbe so zbledele in so potrebne obnove 
o ovire so v slabem stanju (postavljena celo ovira z odlomljeno nogo) 
o uradne osebe niso prejeli listo udeležencev in listo rekordov 
o vodja tehnične službe je bil večji del tekmovanja le na pomožnem štadionu 
o vodja sodniške službe in štarter je bila ista oseba 
o nadzora terena ni bilo (še zlasti drugi dan) 
o medicinske službe drugi dan ni bilo 

 
 

Sklep št. 7 
Tekmovanje v metu kladiva in diska se v Domžalah izvaja na pomožnem igrišču. Sektor 
metališča, ki meji z igriščem malega nogometa, še vedno ni ustrezno zaščiten in je 
ogrožena varnost ljudi. 

 

Sklep št. 8 
V primeru enakega rezultata tekmovalcev v različnih skupinah se za podelitev točk na 
ekipnih in pokalnih tekmovanjih odloči z odčitanjem 1/1000 sekunde. 

 



Sklep št. 9 
Zaradi prekinjenega tekmovanja in nadaljevanja naslednji dan se kazen za nenastop 
drugi dan tekmovanja ne zaračuna. 

 
 

Sklep št. 10 
Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 
KLC: Huseinbegović Dino (palica) 
MASS: Šabotič Edi (kladivo), Klokočovnik Jakob (palica) 
POS: Dimc Sanja (100m, daljina) 
TDB: Primc Lovrenc (100m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 
AD 3. - Rekordi na prostem za leto 2016 
 
ČLANI 
600 m 1:15.49  RUDOLF Žan-93 MASS 08.05.2016 Pliezhausen 

 
ČLANICE 
Disk 58.35  DOMJAN Veronika-96 PT 27.02.2016 Ptuj 
 59.50  DOMJAN Veronika-96 PT 27.02.2016 Ptuj 
 59.51  DOMJAN Veronika-96 PT 27.02.2016 Ptuj 

 
MLAJŠE ČLANICE 
Disk 58.35  DOMJAN Veronika-96 PT 27.02.2016 Ptuj 
 59.50  DOMJAN Veronika-96 PT 27.02.2016 Ptuj 
 59.51  DOMJAN Veronika-96 PT 27.02.2016 Ptuj 

 
STAREJŠI MLADINCI / NAJBOLJŠI REZULTAT  
Hoja 10 km 49:52  TESOVNIK Anže-98 MASS 19.03.2016 Dudince 

 
STAREJŠE MLADINKE / NAJBOLJŠI REZULTAT  
Hoja 5 km 27:55  ČANADI Eva-00 KP 19.03.2016 Dudince 

 
MLAJŠI MLADINCI  
400 m 48.17  GRAHOVAC Gregor-00 MASS 09.05.2016 Domžale 
Disk-1.5 58.43  ČEH Kristjan-99 PT 09.05.2016 Domžale 
 59.22  ČEH Kristjan-99 PT 15.05.2016 Bressanone 

 
MLAJŠE MLADINKE 
100 m ovire 13.48 +0.1 GLOJNARIČ Nika-00 BRE 08.05.2016 Domžale 
(0.762 / 8.50) 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5 km 27:55  ČANADI Eva-00 KP 19.03.2016 Dudince 
Hoja 3000 m 15:58.6  ČANADI Eva-00 KP 27.03.2016 Sežana 

 
PIONIRKE - U12 / NAJBOLJŠI REZULTATI  
Hoja 1 km 5:28.2  REICHT Tamara-05 ŠTA 30.04.2016 Pernitz 
 5:19.0  REICHT Tamara-05 ŠTA 14.05.2016 Borsky Mikulaš 
 5:09.0  REICHT Tamara-05 ŠTA 15.05.2016 Hlohovec 
 
Sklep št. 11 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nova rekorde in najboljše rezultate na 
prostem za leto 2016.  

 



Sklep št. 12 
TK AZS popravlja sklep iz zapisnika 20. seje z dne 1. decembra 2015 o potrditvi rekorda 
v cestnem teku na 10 km za mlajše mladince. Pravilno je:  

 
MLAJŠI MLADINCI  
Cestni tek 10 km 33:54 AMON Ambrož-98 AKŠ 27.09.2015 Slovenske Konjice 
 
 
Sklep št. 13 

TK AZS je pristojna za vodenje dokumentacije o priznanju državnih rekordov. 
Priložena mora biti popolna dokumentacija, ki je potrebna za priznanje rekordov v 
članski kategoriji. 
To velja od 1. januarja 2016 dalje. 

 
 
AD 4. 
 

Na seji je bilo obravnavano gradivo Tekmovalni sistem mladih. Gradivo se je obravnavalo drugič. 
TK AZS podpira določene spremembe v tekmovalnem sistemu mladih z namenom močnejše 
popularizacije atletike in večje motivacije atletov. 
Gradivo predvideva velike spremembe v tekmovalnem sistemu kategorij od 10 do 17 leta starosti. 
Preden se bo pristopilo kakršnim koli spremembam, je potrebno na osnovi predloga izdelati nov 
koncept  koledarja, kateri bo olajšal nadaljnjo obravnavo sprememb. 
Na gradivo ima TK AZS pripombe in dopolnitve iz vidika svojih pristojnosti. Pripombe se nanašajo 
na spoštovanje in upoštevanje Pravil za atletska tekmovanja ter sposobnosti organizacije tekmovanj 
na posameznih štadionih. Podrobne pripombe bo TK AZS podala na delovnih sestankih. 
 
AD 5. 
 

Atletski pokal Slovenije za člane in članice v Novi Gorici je ena od najpomembnejših tekmovanj v 
tekmovalnem sistemu AZS. Tekmovanju želimo dati višji nivo celotne organizacije. Z 
organizatorjem tekmovanja AK Gorica Nova Gorica potekajo usklajevanja o izvedbi tekmovanja. 
Na tekmovanju bo dodaten semafor za predstavitev štartnih in rezultatnih list, vmesnih rezultatov in 
tudi za predstavitev sponzorjev. Vse tehnične discipline bodo računalniško povezane in bo vnos 
posameznih podatkov direkten v sistem obdelave podatkov. Za to bo poskrbel pogodbeni partner 
AZS – Timing Ljubljana, ki bo omogočil spremljanje tekme preko internetne strani. 
 
AD 6. 
 
 

1. 
AK Velenje in Zveza gluhih in naglušnih Slovenije sta poslala dopis, da bi omogočili tekmovati 
tudi gluhim atletom na tekmovanjih AZS. Zveza gluhih in naglušnih Slovenije je posredovala 
dokumentacijo o pomožni svetlobni štartni signalizaciji. TK AZS se je povezala s Timing 
Ljubljana, da preveri tehnične karakteristike in skladnost naprave z opremo za elektronsko merjenje 
časov. Ko se pridobi mnenje Timing Ljubljana, se takoj opravi sestanek. 
 
Sklep št. 14 

TK AZS podpira prizadevanja možnosti nastopa gluhih atletov na tekmovanjih AZS. Ob 
tem je potrebno spoštovati in upoštevati Pravila za atletska tekmovanja ter zmožnosti 
Timing Ljubljana. 

 
 
 
 



2. 
AK Ptuj je organizator Prvenstva Slovenije v mnogobojih. Zaradi manjšega števila nastopajočih v 
mnogoboju želijo atletsko dogajanje na Ptuju popestriti z dodatnimi aktivnostmi in na tak način 
popularizirati ter predstaviti atletiko. Prvi dan tekmovanja se bo izvedlo promocijsko tekmovanje v 
Otroški atletiki za otroke, stare od 6 do 10 let. Tekmovanje se bo izvedlo na nogometnem igrišču v 
času, ko ne poteka na igrišču nobena mnogobojska disciplina. Nastopili bodo klubi štajerske in 
pomurske regije.  

 
3. 
TK AZS skupaj z direktorjem AZS takoj pristopi k iskanju novega organizatorja Prvenstva 
Slovenije v krožnih tekih v dvorani. To je nujno potrebno zaradi težav, ki so bila na letošnjem 
državnem prvenstvu v Linzu. Preveriti je potrebno možnost izvedbe v novi dvorani v Beogradu. 
 
4. 
TK AZS je prejela meritveno poročilo o izmeri dolžin na atletskem štadionu v Radovljici, ki jo je 
opravil pooblaščenec IAAF. 
TK AZS je opravila certifikacijo štadiona v Radovljici. Stadion odgovarja Pravilom za atletska 
tekmovanja za določene starostne kategorije. Potrebno je dopolniti še manjkajočo opremo in 
naprave skoka s palico. 
 

 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


