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
22. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 12. junija 2007 ob
18.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur,
Darjo Pungartnik, Boris Mikuž

Dnevni red:
1.
Status Tekmovalne komisije in njeno delovanje v okviru delovanja AZS
2.
Organizacija tekmovanj in tekmovalni sistem v Sloveniji
a) kako organizirati tekmovanja v bodoče
b) ocenitev tekmovalnega sistema in njegove spremembe
c) koledarska borza 2008
3.
Pregled zapisnika 21. seje TK AZS
4.
Analiza poročil delegatov AZS
5.
Homologiranje rekordov
6.
Informacija - izobraževanje za vodje tekmovanj in vodje tajništev
7.
Razno

AD 1.
Na sejo TK AZS je bil povabljen direktor AZS Boris Mikuž, predvsem z namenom, da komisiji
predstavi svoje videnje na delo komisije. V zadnjem času je komisija deležna ostrih kritik in
pripomb s strani trenerjev, hkrati pa se čedalje bolj posega v pristojnosti komisije s strani
strokovnega sveta.
Direktor AZS je v svojem izvajanju podal naslednje poglede:
o TK AZS dela dobro, kar je razvidno iz vsebine zapisnikov, izvajanja sklepov, izdaje
vsakoletnih razpisov
o kritike na delo in odločitve komisije s strani trenerjev, atletov in funkcionarjev bodo tudi v
prihodnje, ker gre pri navedenih za nepoznavanje dela komisije
o čeprav se je v zadnjem letu izboljšalo medsebojno sodelovanje med strokovnim svetom in
TK AZS, bo potrebno v prihodnje še bolj poglobiti in povezati sodelovanje med komisijama
ter pri tem vključiti tudi ZATS
o namen in vloga TK AZS je statutarno opredeljena in bo tudi v prihodnje opravljala svoje
delo v skladu s statutarnimi opredelitvami
o TK AZS bo svoje delo opravljala strokovno in odgovorno ter v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja, Razpisi tekmovanj in drugimi organizacijskimi predpisi.
V razpravi so člani TK AZS posebej poudarili:
o v prihodnje se od direktorja AZS pričakuje večje in boljše sodelovanje ter pravočasno
koordinacijo
o komisija mora biti deležna pravočasnih informacij

AD 2.
1.
Kvaliteta oziroma nivo organizacije tekmovanj v zadnjih letih pada. Tehnični del organizacije je še
nekako dobro izpeljan, seveda v odvisnosti od posameznega organizatorja in ranga tekmovanja.
Tekma mora biti pravočasno načrtovana in postavljene morajo biti vse službe organizacije. Zaradi
tega mora biti organizacijska struktura v društvu popolna, ki pa jo ni možno pokriti s par
posamezniki. K dobrim rezultatom prispevajo dobro in kvalitetno pripravljen stadion, dinamičen
urnik in dinamično vodeno tekmovanje. Te kvalitete bodo lahko izpolnjevala le močna društva z
dobrim sodelovanjem z AZS.
V prihodnje bo potrebno postaviti minimalne kriterije za tehnični del organizacije.
Drugemu delu, ki je tudi sestavni del celotnega tekmovanja (trženje, marketing, animacijski
program, položaj novinarjev in gostov) pa organizatorji namenjajo bistveno premajhno vlogo ali pa
se tega dela preprosto sploh ne lotijo.
Pomanjkljivosti se opažajo tudi v delu posameznih služb organizacije – še zlasti v delu tajništva in
tehnične službe.
2.
Tekmovalni sistem je namenjen atletom in gledalcem. V tekmovalni sistem AZS so zajete vse
starostne kategorije z različnimi nivoji tekmovanj (posamična, pokalna in ekipna tekmovanja).
Po koncu sezone bo potrebno narediti skupaj s strokovnim svetom temeljito analizo in se odločiti,
kaj narediti z nekaterimi tekmovanji, za katere preprosto ni več zanimanja (člansko pokalno, ekipno
in mnogobojsko tekmovanje).
V kolikor bomo želeli doseči razvoj klubske atletike, bo potrebno vsekakor podpirati razvoj ekipnih
in mnogobojskih tekmovanj.
Tekmovalni sistem s postavljenimi pravili je zapisan v vsakoletnih razpisih, v katerih so zabeležene
tudi vse konstruktivne pobude s terena.
3.
Po sklepu UO AZS se bodo na sejah UO v letu 2007 obravnavala tri poglavitna področja – delo s
klubi, status trenerjev in tekmovalni sistem.
V aprilu letošnjega leta so bila vsa društva pozvana, da podajo pripombe in predloge na pravila
koledarske borze. Svoje razmišljanje sta podala le AK Krka Novo mesto, skupni predlog pa sta
posredovala tudi AD Kronos in AD MASS Ljubljana.
Sklep št. 1
TK AZS bo pripravila izhodišča tekmovalnega sistema in pravila koledarske borze za
obravnavo na seji UO AZS. V imenu komisije bosta izhodišča pripravila Gabrijel
Ambrožič in Zdravko Peternelj.

AD 3.
Sklepi 21. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji.
Sklep št. 2
Zapisnik 21. seje se potrdi.

AD 4.
31. marec 2007 – DP v dolgih tekih v Velenju (organizator AK Velenje)
Sklep št. 3
Na DP v dolgih tekih niso nastopili:
o VEL: Kurmanšek Sebastjan (član), Buč Boštjan (član)
o DOM: Mladenovič Suzana (članica)
o PMB: Rebernik Liona (ml. mladinka)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

5. maj 2007 – Miting v Novi Gorici (organizator AK Gorica Nova Gorica)
Pomanjkljivosti v delu tehnične službe:
o slabše vidne črte na stezi
o na prestopni deski je bil trd, star kit, ki se ni dal odstraniti
Sklep št. 4
AK Gorica Nova Gorica mora do državnega prvenstva poskrbeti, da bo upravljalec
stadiona obnovil črte na stezi ter da bodo indikatorske prestopne deščice korektno
pripravljene.
6. maj 2007 – Miting v Šentjurju (organizator AK Šentjur)
Organizator je razpisal miting za različne starostne kategorije s precejšnjim številom disciplin. V
delu tajništva tekmovanja so bile zabeležene naslednje pomanjkljivosti:
o v biltenu z rezultati v disciplini meta žogice za pionirke U10 ni bilo vrstnega reda
nastopajočih in ni bilo rezultatov po serijah,
o v metu kopja (teža 700g in 600g) rezultati niso bili obdelani (priloženi samo tekmovalni
zapisniki),
o v skoku v daljino iz cone odriva za pionirje in pionirke U14 in U12 so imeli vsi tekmovalci
v 1. seriji napačno vpisan veter.
Sklep št. 5
AK Šentjur mora na prihodnjih tekmovanjih okrepiti službo tajništva in zagotoviti, da
se v biltenu z rezultati ne bodo več pojavljale napake.
12. maj 2007 – VN AZS v Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
Organizator se je potrudil in lepo pripravil stadion. Pomanjkljivost je bila napačno zarisani sektorji
za kroglo, kladivo in kopje, kar pa je bilo popravljeno do pričetka tekmovanja. Nastopilo je bolj
malo tekmovalcev. Odpovedal je tudi nadzor terena, saj je bilo na tekmovališčih preveč trenerjev.
Pomanjkljivosti na štadionu:
o balvan pri krogli ni v skladu s pravili
o zaščitna mreža pri kladivu ni po predpisih. Plastični vložek se ne prilega dobro v krog.
Sklep št. 6
Organizator mora navedene pomanjkljivosti odpraviti v letu 2007.
13. maj 2007 – Ekipno mladinsko prvenstvo v Ljubljani (organizator AD Kronos Ljubljana)
V primerjavi s preteklimi leti je nastopilo več ekip, kar je posledica odločitve TK AZS, da število
zastopanih disciplin z atleti prijavljenega društva ni omejeno. Zaradi tega je po zaključku prijav na
predlog delegata TK AZS odločila, da imajo nastopajoči v skoku v daljino po štiri poskuse.
Sklep št. 7
Pri koncipiranju razpisov za leto 2008 bo potrebno zapisati določilo, da imajo
nastopajoči v daljinskih skokih in metih samo po štiri poskuse.
19. in 20. maj 2007 – Ekipno člansko prvenstvo
Kljub večkratnim naporom TK AZS po pridobitvi organizatorja za ekipno člansko prvenstvo je leto odpadlo, vendar je na isti termin AD MASS Ljubljana organiziral miting.

26. in 27. maj 2007 – Odprto DP v mnogobojih v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor)
Tekmovanje je v zadnjem trenutku prevzel AK Poljane Maribor in izpeljal tekmovanje v zelo dobri
organizaciji.
Na osnovi interesa avstrijskih in hrvaških atletov je TK AZS dovolila nastop tujim tekmovalcem v
vseh starostnih kategorijah, tako da je bilo DP v mnogobojih hkrati tudi Odprto DP v mnogobojih
za vse starostne kategorije.
Zelo dobro organizacijo tekmovanja je delno pokvarilo pomanjkljivo delo tajništva (sem sodi tudi
profesionalni del ekipe Timing Ljubljana), ki je napačno točkoval rezultate posameznih atletov v
vseh starostnih kategorijah. Zaradi tega je bilo potrebno veliko dodatnega dela, da se je preverilo
točke za vse nastopajoče na DP v mnogoboju.
Sklep št. 8
TK AZS zniža oceno službe tajništva iz 4.5 na 3.5.
Sklep št. 9
Tajništvo organizatorja in Timing Ljubljana se zadolži, da popravita napačno točkovane
rezultate.
30. maj 2007 – VN AZS v Novi Gorici (organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju ni bilo vzdušja. Urnik tekmovanja je bil razvlečen. Na mitingu za mlajše kategorije
je odpadlo kar nekaj disciplin.
V pripravi na tekmovanje so bile storjene pomanjkljivosti:
o pri skoku s palico so bile raztrgane blazine
o zaustavni prag pri suvanju krogle je polkrožne oblike
o v skoku v daljino in troskoku niso bile tekmovalcem na voljo klopi
o končni vrstni red atletov in atletinj za denarno nagrado ni bil izdelan pravočasno
Sklep št. 10
AK Gorica Nova Gorica se ponovno opozori, da takoj odpravi pomanjkljivosti na
opremi. Prav tako je potrebno pravočasno načrtovati tekmo z zadostnim številom osebja
v posameznih službah.
2. junij 2007 – Miting v Dolenjskih Toplicah (organizator atletska sekcija Baza 20)
TK AZS je s strani organizatorja prejela v zadnjih letih samo originalne tekmovalne zapisnike.
Organizator do sedaj še nikoli ni poskrbel za obdelavo rezultatov.
Sklep št. 11
TK AZS ne prizna rezultate mitinga, dokler organizator ne pošlje obdelane rezultate v
skladu z Razpisi tekmovanj 2007 (stran 56, točka b).

AD 5. – Homologiranje rekordov na prostem
ČLANICE
Kladivo

62.03

SUŠEC Ana-85

KRO

21.04.2007

Ljubljana

FIT

26. - 27.05.2007

STAREJŠI MLADINCI
* Deseteroboj (AZS) 7.364

DERŽANIČ Rok-88

Maribor

(10.98-7.30-13.23-1.99-49.30 / 14.23-30.32-4.30-43.43-4:34.94)
+0.9

+2.1

+0.7

* 10-boj (AZS) = 100m-LJ-SP(6)-HJ-400m/110mH(100-9.14)-DT (1.75)-PV-JT(800)-1500m

MLAJŠI MLADINCI
Krogla-5

18.89
18.99

ŠPILER Marko-90
ŠPILER Marko-90

FIT
FIT

07.06.2007
07.06.2007

Postojna
Postojna

MLAJŠE MLADINKE
Troskok
Kladivo-4
Kladivo-3

13.12
56.76
63.88
66.16

+1.6

BRATKIČ Maja-91
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92

GO
FIT
FIT
FIT

20.05.2007
13.05.2007
10.03.2007
12.05.2007

Ljubljana
Ljubljana
Brežice
Slovenska Bistrica

BAJEC Vid-92

KLC

25.05.2007

Domžale

ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92

FIT
FIT

10.03.2007
12.05.2007

Brežice
Slovenska Bistrica

BITEŽNIK Miha-94
ŽELJKO Blaž-94
ŽELJKO Blaž-94
ZUPAN Dejan-94

GO
PMB
PMB
B20

07.06.2007
07.06.2007
31.03.2007
07.06.2007

Postojna
Postojna
Velenje
Postojna

TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94
VRDJUKA Katja-95
REBERNIK Dorotea-94

KRO
KRO
POM
PMB

06.05.2007
07.06.2007
31.03.2007
19.05.2007

Šentjur
Postojna
Velenje
Ljubljana

VIVOD Eva-94
VIVOD Eva-94

PMB
PMB

07.06.2007
07.06.2007

Postojna
Postojna

PIONIRJI
600 m

1:24.27

PIONIRKE
Kladivo-3

63.88
66.16

PIONIRJI - U14
60 m
300 m
3000 m
Daljina (cona)

7.72
40.55
10:43.77
5.65

+0.8

+0.4

PIONIRKE - U14
300 m

41.19
40.99
7:02.27
6:48.35

2000 m
Daljina (cona)

5.35
5.35

+1.4
+0.6

Sklep št. 12
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem.

AD 6.
TK AZS si je v programu dela za leto 2007 zadala izobraževanje za vodje tajništva in vodje
tekmovanj. Gabrijel Ambrožič je v aprilu 2007 izvedel izobraževanje za vodje tekmovanj, Zdravko
Peternelj pa je v marcu 2007 izvedel izobraževanje za vodje tajništva.
Obisk na obeh seminarjih je bil skromen, kljub priporočilu, da je izobraževanje obvezno za
organizatorje posamičnih in pokalnih državnih prvenstvev. Vsi, ki so se udeležili izobraževanja, so
bili s podano vsebino zadovoljni in pričakujejo v prihodnje še podobna izobraževanja.
Glede na to, da je organizatorjev tekmovanj še kar nekaj in se delegati AZS srečujejo s
pomanjkljivostmi pri delu tajništva in vodenja tekmovanja, TK AZS pričakuje v prihodnje boljšo
udeležbo na izobraževanju.

AD 7. - Razno
1.
2.
3.
4.

TK AZS potrdi spemembo termina mitinga Alešev memorial v Žalcu – 11. september
2007
TK AZS potrdi spremembo dresa AK Keor Ptuj – modro oranžna barva.
TK AZS je vzela na znanje sklep Disciplinske komisije AZS o prepovedi nastopanja na
tekmovanjih za Boštjana Šimuniča do 27. junija 2008.
TK AZS je sprejela pobudo, da je v letu 2008 na mnogobojskih tekmovanjih dvojna
delegatska taksa na dan.

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

