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
23. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 7. julija 2016 ob
16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 22. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Odprto pismo Roberta Terška na temo vorteks
5. Poročilo TK AZS o delu v prvem delu sezone na UO AZS
6. Razno

AD 1.
Na zapisnik 22. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 22. seje TK AZS.

AD 2.
14. maj 2016 – 13. Miting Šentjur 2016 v Šentjurju (organizator AK Asfalt Kovač Šentjur)
Na tekmovanju je nastopilo 410 atletov in atletinj iz 25 društev, 27 osnovnih šol in iz treh držav.
Na tekmovanju mlajših kategorij je bilo oblačno, na članskem mitingu je deževalo.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in skrbno pripravljeno. Vodenje tekmovanja je bilo ažurno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
5
5
4.9
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
5
4.9
7.08

Pomanjkljivosti:
o steza na tekališču je obrabljena, ponekod razpokana, črte slabo vidne
o površina sektorja meta kopja je cca 15 cm dvignjena nad nivo zaletišča; 10 cm za prestopno
črto je betonski robnik
21. maj 2016 – DP v maratonu v Radencih (organizator ŠD Radenci)
Tekaška prireditev v Radencih je tradicionalno dobro organizirana in ustrezno vodena. Proga
maratona je izmerjena in ima certifikat AIMS/IAAF. Letos je bila proga izpeljana deloma tudi po
Avstriji. V primerjavi s prejšnjo progo je sedanja zahtevnejša zaradi večje valovitosti in cca 1.9 km
makadamskega odseka. Vreme je bilo sončno, temperatura 17-24 stopinj. Vlaga je bila na začetku
visoka, nato manj. Medicinska služba je imela zaradi neugodnega vremena precej dela s posegi in
prevozi z rešilnimi avtomobili (slabost, krči omedlevica).

Možne so še nekatere izboljšave (proga, okrepčevalnice, štartni časi).
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4.6
4.5
4.9
4.7

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.7
4.8
6.60

21. - 22. maj 2016 – Kvalifikacije APS za člane in članice v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 500 atletov in atletinj iz 35 društev. Vodja tekmovanja in
pomočnik sta se dobro pripravila na tekmovanje in ga tudi dobro vodila.
Do zamud v urniku tekmovanja je prišlo zaradi težav z napravo za zaznavanje napačnega štarta in
ozvočenja na štartu.
Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.7
4
4
4
2.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3
3.5
3.9
5.70

Pomanjkljivosti:
o manjkajo oznake na stezi
o deska na 13 m ne odgovarja po višini
o zaustavitveni prag pri krogli se maje
o zaščitna konstrukcija z zaščitno mrežo za met kladiva je neustrezna
Sklep št. 2
Sintetična prevleka in oprema sta v zelo slabem stanju, zato mora upravljalec objekta
nujno opraviti vzdrževalna dela (odrivne deske, mivka, zaščitna mreža, …).
28. maj 2016 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U 14
v Velenju (organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 137 atletov in atletinj iz 21 društev ter 3 osnovne šole. Precej društev je
nastopilo z več ekipami. Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro pripravljeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.9
3.5
4
4.7
3.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o slabo vidna ciljna črta in črni pravokotniki / potrebno obnoviti

3.5
4
4
5.70

V zadnjih letih se na mnogobojska tekmovanja kategorije U14 in U12 prijavlja čedalje več atletov,
zato je skoraj nemogoče izvesti discipline po postavljenem zaporedju, ker bi v tem primeru
tekmovanje trajalo zelo dolgo.
Sklep št. 3
Urnik tekmovanja in zaporedje disciplin v mnogoboju kategorije U14 in U12 se naredi
na podlagi končnih prijav in razpoložljivih možnosti samega objekta.
V rezultatni listi se ob disciplini pojavlja samo zaporedna številka izvajanja discipline, ne pa ura
izvedbe discipline.
Sklep št. 4
Ker je na mnogobojskih tekmovanjih nemogoče točno določiti urnik izvedbe posamezne
discipline, je potrebno biti pri obdelavi podatkov pozoren še na uro pričetka izvedbe
discipline in jo vpisati v rezultatno listo.
Sklep št. 5
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
DOM:
Forte Kranjčevič Kristjan, Hasanagić Eva, Andrejič Milla
KRO:
Lovrič Krapež Lana (kro/2), Koželj Loti (kro/3)
PT:
Aubelj Jana (pt/3)
TRK:
Krišelj Marko (trk/2), Kutnjak Nika (trk/1)
VEL:
Jankovič Jovan (vel/4), Dobrila Timotej (vel/1), Skaza Tijan (vel/2), Šikonija Ana (vel/4)
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.

28. maj 2016 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 250 atletov in atletinj iz 20 društev ter 9 držav. Tekmovanje je
potekalo brez posebnosti. V primerjavi s preteklimi leti je opazen padec v organizaciji tekmovanja
(neusklajeno delo tajništva in obdelava podatkov, skromna zasedba tehnične službe, pomanjkanje
sodnikov, napačna izvedba verzije slovenske himne).
Izvajala se je kontrola dopinga po sistemu ciljnega vzorčenja. TK AZS ni bila obveščena o kontroli
dopinga.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
3
3.5
4
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o črte na tekališču so potrebne obnove
o zaletišče skoka v daljino in troskoka je potrebno obnove
o na koncu sektorja pri krogli manjka balvan za zaustavljanje krogel

5
5
3.4
5.61

29. maj 2016 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U12
v Domžalah (organizator AD AS Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 139 atletov in atletinj iz 24 društev in ene šole.
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.5
4.5
4.5
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
3.5
6.16

Na mnogobojskih tekmovanjih pionirjev in pionirk U14 in U12 se disciplina met vorteksa izvaja
zelo dolgo zaradi samo enega metališča.
Sklep št. 6
TK AZS bo pozorna na koledarski borzi, da mnogobojska tekmovanja kategorij U14 in
U12 po možnosti podeli tistemu organizatorju, ki lahko zagotovi dve metališči meta
vorteksa (ima pomožni štadion ali pa ima pomožno metališče).
Trenerji, ki so prisotni na mnogobojskih tekmovanjih pionirjev in pionirk U14 in U12, so dali
pobudo, da bi se na tekmovanju nahajali v bližini svojih atletov in jim svetovali.
Sklep št. 7
TK AZS bo v skladu s Pravili za atletska tekmovanja skupaj z organizatorjem
tekmovanja zagotovila na mnogobojskih tekmovanjih kategorij U14 in U12 prostor za
trenerje v bližini tekmovališč. Le-ta naj bo ograjen.
Sklep št. 8
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
DOM:
Andrejič Vanesa (dom/3)
MASS: Roš Zana (mass/6), Zajc Ana (mass/5)
TRK:
Peternelj Miha (trk/1), Gaser Rakovec Žan (trk/2), Čerin Hana (trk/1)
VEL:
Juhart Hana (vel/1), Stropnik Ana (vel/7)
ŽEL:
Bergant Kaja
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.

4. - 5. junij 2016 – APS za člane in članice v Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo 349 atletov in atletinj iz 31 klubov.
Organizacija tekmovanja je bila na visokem nivoju, zato si organizator zasluži vso pohvalo.
Na tekmovanju je bil postavljen dodaten semafor za predstavitev štartnih in rezultatnih list, vmesnih
rezultatov in tudi za predstavitev sponzorjev. Vse tehnične discipline so bile računalniško povezane
v direkten sistem obdelave podatkov. Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
Opravljena je bila kontrola dopinga.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4.5
4.8
3.5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.8
3.6
6.19

Pomanjkljivosti:
o manjka nekaj reakcijskih časov
Sočasno z objavo liste finalistov APS za člane in članice je TK AZS sprejela določilo o izvedbi
polfinala v teku na 100 m in 200 m (8 dni pred tekmovanjem). Na ta način je želela omogočiti, da se
najboljši atleti pomerijo med seboj. Ker so se za finale APS upoštevali rezultati iz vseh tekmovanj,
so atleti dosegli te rezultate v različnih pogojih in bi se v primeru izvedbe po določilih iz Priročnika
2016 dogodilo, da bi bili najboljši atleti razvrščeni v različni skupini.
Dan pred finalom APS je nastal revolt pri posameznih atletih in trenerjih, zato se je polfinale
izvedlo le na 100 m, 200 m pa se je tekmovalo po obstoječem sistemu.
Sklep št. 9
TK AZS predlaga Strokovnemu svetu AZS, da se čim preje formira delovna skupina s
po dvema do tremi predstavniki iz vsakega delovnega telesa, ki predhodno pregleda vsa
letošnja tekmovanja in pripravi predloge oziroma pobude za spremembe ter hkrati
pripravi osnutek koledarja za leto 2017.
Sklep št. 10
Na APS za člane in članice niso nastopili:
BRE:
Žagar Manca (višina), Omerzu Lara (krogla, kopje), Medved Tim (višina),
Kovačič Matic (višina),
DTO:
Medle Laura (troskok)
GO:
Leban Enej (200m)
KOČ:
Ameršek Kim (3000m, 5000m)
KRKA: Murn Blaž (200m), Blatnik Simon (disk)
KRO:
Cebek Aneli (3000m, 5000m), Stojkovič Tamara (disk)
MASS: Apostolovski Lija (višina), Jeras Jernej (200m), Cukjati Hana (400m ovire, kopje)
OL:
Žura Lana (palica), Peček Nika (palica)
PAPEŽ: Kršinar Neja (3000m, 5000m)
PIV:
Pašič Emil (3000m)
PMB:
Vivod Eva (kopje)
PSČ:
Rovšček Sara (višina)
RAD:
Povše Martin Žan (kopje)
VEL:
Kašnik Vesna (5000m)
ŽALEC: Simončič Aneja (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.

Na APS za člane in članice niso nastopile štafete:
GO:
4x400m (če)
MASS: 4x100m (či/5)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

11. junij 2016 – Mednarodni miting mladih – memorial Vučko v Kranju
(organizator AK Triglav Kranj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 820 atletov in atletinj iz 40 društev, 40 osnovnih šol in vrtcev ter
iz 4 držav.
Organizator si zasluži vso pohvalo za organizacijo tradicionalnega in večletnega tekmovanja, na
katerem nastopa največje število atletov. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno. V
drugem delu tekmovanja so bili slabi pogoji za tekmovanje (občasni močnejši nalivi, spremenljiv
veter).

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
4
4
4
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.8
5
6.07

Sklep št. 11
Zaradi kršenja določila 1.3. Omejitve nastopanja za pionirje in pionirke U12 iz
Priročnika za atletsko sezono 2016 se diskvalificira:
Pionirji U12:
Hiršenfelder Jaka / AS Kranj - 600 m
Rozman Anej / Domžale – 600 m
Temnikar Luka / Slovenj Gradec – 600 m
Pionirke U12:
Slapšak Ajda / Sevnica - 600 m
Slapšak Živa / Sevnica – 600 m
11. – 12. junij 2016 – DP v mnogoboju za vse kategorije na Ptuju (organizator AK Ptuj)
V mnogoboju je nastopilo 27 atletov in atletinj iz 9 društev in sosednje Hrvaške.
Tekmovanje je bilo dobro vodeno. Vodja tekmovanja je bil zelo aktiven in je sproti reševal vse
potrebno. Nastopilo je malo tekmovalcev. Nekateri so odstopili od tekmovanja po doseženem
rezultatu v svoji tekmovalni disciplini.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.9
5
5
4.8
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.2
5
4.3
6.88

Sklep št. 12
Z oziroma na majhno število nastopajočih na DP v mnogoboju naj TK AZS in Strokovni
svet AZS proučita možnost izvedbe tekmovanja skupaj z Atletsko zvezo Hrvaške.
18. in 19. junij 2016 – DP za člane in članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo preko 340 atletov in atletinj iz 29 klubov in 4 držav.
Organizator si zasluži vso pohvalo za organizacijo tekmovanja, ki je bilo skrbno načrtovano in
izvedeno. Še boljši vtis preprečujejo spodaj navedene pomanjkljivosti.
Drugi dan tekmovanja je bilo deževno. Zaradi tega je bila ženska palica izvedena v dvorani.
)

Drugi dan tekmovanja je bila izvedena kontrola dopinga, o kateri pa TK AZS ni bila obveščena.
Sklep št. 13
Komisija za antidoping AZS mora nekaj dni pred tekmovanjem seznaniti TK AZS, kje
se bo izvajala kontrola dopinga. To je potrebno zaradi tega, da organizator tekmovanja
ustrezno pripravi vse službe tekmovanja.
V rezultatni listi manjka precej reakcijskih časov.
Sklep št. 14
Timing Ljubljana se zaprosi za odgovor, zakaj niso bili zabeleženi reakcijski časi pri
večjem številu atletov.

Za tekmovalno sezono 2017 se predlaga dopolnitev predpisov v Priročniku za nastope tujih
tekmovalcev na državnih prvenstvih.
Sklep št. 15
V teku na 100 m in 200 m naj bi tuji tekmovalci nastopili le v B finalu. Preostala mesta v
B finalu bi zapolnili slovenski atleti.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.6
4.9
4.6
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.9
4.2
4.3
6.56

Pomanjkljivosti:
o steza obrabljena, črte slabo vidne
o ob dežju so večje luže na prvi stezi
o zapreke so prelahke in nestabilne
o ovire so starejše in težko nastavljive
o pri daljini in troskoku obrabljena odrivna deska
o zaščitna mreža pri kladivu in disku visela ohlapno in ni bila spodaj obtežena
Sklep št. 16
Na DP za člane in članice niso nastopili:
AKR:
Nučič Mitja (100m, 200m)
GO:
Pahor Tadej (200m)
KLC:
Marinovič Boris (100m), Čop Nastja (200m)
KRKA: Kramar Julij (100m, 200m)
KRO:
Koren Petra (200m)
MASS: Okorn Nika (100m ovire), Žumer Jan (200m), Rakić Luka (200m), Vrščaj Žiga (troskok)
TRK:
Markelj Rok (200m), Zupanič Tamara (200m)
VEL:
Atelšek Lara (800m)
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.

Na DP za člane in članice ni nastopila štafeta:
KLC:
4x400m (či / 2)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

18. - 19. junij 2016 – DP za pionirje in pionirke U14 in U12 v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 465 atletov in atletinj iz 42 klubov ter desetih osnovnih šol.
Vodja tekmovanja je bila prvič v navedeni vlogi.
)

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4
4
4
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4.3
6.03

Sklep št. 17
Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2016 se diskvalificira:
Pionirji U14
Glavan Svit / Kronos Ljubljana – 200 m ovire, 4x200 m Kronos 2
Diskvalifikacija zaradi nenastopa v prvi prijavljeni disciplini (200m / 1. dan) - točka 4.1.19. (o).
Pionirke U12
Čerin Hana / Triglav Kranj - vorteks
Diskvalifikacija zaradi nenastopa v prvi prijavljeni disciplini (60m, daljina-cona / 1. dan) - točka
4.1.19. (o).
Sklep št. 18
Na DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
AKR:
Černe Jaka (vorteks-piU12), Klofutar Miha (daljina/cona-piU14)
KAM:
Drolec Jan (60m-piU14, 200m-piU14, daljina/cona-piU14), Kotnik Peter (krogla-piU14),
Urankar Ela (200m-peU14), Vidovič Ana (60m-peU12, 200m-peU12, 600m-peU12)
KLC:
Kralj Domen Darko (600m-piU12), Štefane Ema (200m-peU12)
KP:
Budan Karlo (60m-piU14, 200m-piU14, daljina/cona-piU14)
KRO:
Glavan Svit (200m-piU14)
MASS: Lah Jon (600m-piU12), Kolenc Eva (200m-peU12), Bergant Livija (200m-peU12)
MED:
Ločniškar Teja (daljina/cona-peU14)
PSČ:
Miklavič Matija (višina-piU14)
TRK:
Bizjak Maj (daljina/cona-piU12)
VEL:
Mežnar Polona (vortex-peU14), Kos Žiga (200m-piU12)
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.

Na DP za pionirje in pionirke U14 in U12 ni nastopila štafeta:
MASS: 4x200m (piU14/3)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

22. junij 2016 – Mednarodni miting in memorial Iztoka Ciglariča na 1500 m v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 19 klubov, 26 osnovnih šol in vrtcev ter
6 držav.
Pri načrtovanju in vodenju tekmovanja so se pokazale pomanjkljivosti, ker organizator tekmovanja
ni uspel zagotoviti zadostnega števila sodnikov in osebja v ostalih službah.
)

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3
4
4.5
4
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4
4.5
5.85

Pomanjkljivosti:
o izvedena je bila članska disciplina v suvanju krogle z lažjim orodjem (organizator ni
zagotovil ustrezne krogle)

V zadnjem času prihaja do precejšnjih razlik podatkov o jakosti vetra v šprinterskih disciplinah, ki
ga zabeleži sodnik na vetromeru in zapisa pri obdelavi podatkov.
Sklep št. 19
V primeru, da vetromer ni direktno povezan v sistem, se pri obdelavi podatkov upošteva
zapisnik sodnika pri vetromeru. Sklep naj obravnava tudi Strokovni odbor atletskih
sodnikov Slovenije.
Če vetromer ni povezan v sistem, naj Timing Ljubljana in organizator tekmovanja za
sodnika na vetromeru priskrbi voki-toki za hitrejšo obdelavo podatkov.
23. junij 2016 – Miting v Brežicah (organizator AK Brežice)
Na mitingu so bile skoraj vse discipline izvedene v mešani konkurenci, ne da bi organizator
tekmovanja za to pridobil soglasje TK AZS.
Sklep št. 20
Nastopi v mešani konkurenci so možni, vendar mora organizator tekmovanja v takem
primeru pridobiti soglasje pristojnega organa TK AZS / Priročnik za sezono 2016, točka
4.1.1., alinea (č).
Pomanjkljivosti:
o raztrgana zaščitna mreža
o slabo vidni beli središčni črti
o pri orodjih se je tehtala samo teža, ostali parametri pa ne (središče, dolžina, širina držala,
premer)
Na mitingu so bili meti izvedeni z orodji, ki niso bili pregledani v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja.
Sklep št. 21
Rezultati v metu kopja se ne priznajo, ker orodje ni bilo pregledano v skladu s Pravili za
atletska tekmovanja.
25. - 26. junij 2016 – DP za mlajše mladince in mladinke v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo preko 380 atletov in atletinj iz 38 klubov.
Tekmovanje je bilo solidno pripravljeno, vendar se je poznalo, da organizatorju primanjkuje
ustreznega kadra (sodniki, tajništvo, tehnična služba).
Prvi dan se je tekmovanje prekinjalo zaradi več ploh. Palica za mlajše mladince je bila prekinjena
zaradi močnega vetra in močnega dežja, zato se je vodstvo tekmovanja in delegat AZS odločilo, da
se tekmovanje prekine in se je nadaljevalo naslednji dan. Odločitev o nadaljevanju tekmovanja
naslednji dan v skoku s palico je bila sprejeta cca eno po prekinitvi. V kvalifikacijah teka na 100 m
za mlajše mladince je bilo ročno merjenje časov.
Sklep št. 22
Timing Ljubljana se zaprosi za odgovor, zakaj niso bili zabeleženi reakcijski časi pri
večjem številu atletov.
Drugi dan tekmovanja so ekipe zamujale zaradi zastojev na cesti. Ob pričetku tekmovanja je bilo
prisotno cca 40 % tekmovalcev, zato se je delegat AZS odločil, da se tekmovanje v tehničnih
disciplinah prične 45 minut kasneje, teki pa 20 minut kasneje.

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.2
4
4.2
4.7
4.9

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.9
4.5
4.7
6.35

Pomanjkljivosti:
o obrabljena steza, črte slabše vidne, štartni bloki brez nekaterih žebljev
o zaradi spremenjene smeri vetra so skakali v jamo, ki ni bila pripravljena in je bilo premalo
mivke
o blazine pri višini zelo obrabljene in neravne
Sklep št. 23
Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
AKŠ:
Artič Nives (200m)
BRE:
Levec Beno (kladivo)
KAK:
Maček Tilen (200m, 400m)
KLC:
Berčon Jan (1500m)
KRKA: Strniša Lara (hoja 5000m)
MASS: Kavka Jošt (400m, 800m), Tekavec Ela (800m)
MED:
Škof Špela (200m), Bertoncelj Lina (800m)
OL:
Matić Urša (800m)
PAN:
Grof Ria (200m)
PMB:
Blažeka Nika (200m)
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.

Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopile štafete:
KLC:
4x300m (mmi)
VEL:
4x100m (mmi)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

30. junij 2016 – 11. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 150 atletov in atletinj iz 19 društev in iz 4 držav.
Tekmovanje je bilo glede na možnosti štadiona tehnično dobro organizirano. Tekmovanje je bilo
organizirano z namenom, da se tekmovalcem omogoči doseči normo za pomembna letošnja
tekmovanja. Zaradi majhnega števila prijavljenih tekmovalcev je bilo precej disciplin izvedenih v
mešani konkurenci. V nekaterih disciplinah sta bila prijavljena samo dva tekmovalca. Dve razpisani
disciplini sta celo odpadli.
Vodenje tekmovanja je potekalo brez posebnosti.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
3.5
4
4
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4
4.6
5.98

Pomanjkljivosti:
o pred pričetkom tekmovanja je bilo potrebno zamenjati napačno postavljena stojala za palico
o v sektorju diska in kopja niso bile potegnjene črte za označbo daljine

AD 3. - Rekordi na prostem za leto 2016
ČLANI
400 m

45.22

JANEŽIČ Luka-95

KLC

23.06.2016

Madrid

59.55

DOMJAN Veronika-96

PT

04.06.2016

Nova Gorica

JANEŽIČ Luka-95
JANEŽIČ Luka-95

KLC
KLC

28.05.2016
23.06.2016

Slovenska Bistrica
Madrid

DOMJAN Veronika-96

PT

04.06.2016

Nova Gorica

GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
SLOVENIJA

MASS
MASS
MASS
SLO

05.06.2016
28.05.2016
04.06.2016
11.06.2015

Nova Gorica
Slovenska Bistrica
Nova Gorica
Brno

ČLANICE
Disk

MLAJŠI ČLANI
300 m
400 m

32.61
45.22

MLAJŠE ČLANICE
Disk

59.55

MLAJŠI MLADINCI
200 m
300 m
400 m
1-2-3-400 m

21.61
34.02
47.65
1:55.17

+0.5

(reprezentanca)

KOPAČ Ž.-99, GRKMAN J.-99, MESEC KOŠIR L.-99, GRAHOVAC G.-00

Disk-1.5

59.51

ČEH Kristjan-99

PT

11.06.2016

Brno

MLAJŠE MLADINKE
100 m ovire

13.25

+0.7

GLOJNARIČ Nika-00

BRE

02.07.2016

Kruševac

13.64

-0.8

GLOJNARIČ Nika-00

BRE

21.05.2016

Ljubljana

SLOVENIJA

SLO

11.06.2015

Brno

(0.762 / 8.50)

100 m ovire
(0.84 / 8.50)

1-2-3-400 m

2:11.24

(reprezentanca)

OBAL I.-00, BEDRAČ M.-99, ŠČANČAR T.-00, OCVIRK T.-00

Daljina

6.30
6.36

+1.2
+1.0

BEDRAČ Maja-99
BEDRAČ Maja-99

PT
PT

05.06.2016
02.07.2016

Nova Gorica
Kruševac

+1.4

ZAKOŠEK Iza-03

KLC

08.06.2016

Koper

BRULC Matija-05

KP

18.06.2016

Ljubljana

PIONIRKE - U14
60 m

7.82

PIONIRJI - U12
Hoja 1000 m

5:17.79

Sklep št. 24
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2016.
Sklep št. 25
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata za nov rekord, ker orodje ni bilo
pregledano v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
ČLANI
Kopje

81.13

KRANJC Matija-84

MASS

23.06.2016

Brežice

Sklep št. 26
TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov za nove rekorde, ker o rekordu ni bila
obveščena Komisija za antidoping AZS.
STAREJŠI MLADINCI
Hoja 5000 m

25:04.31

TESOVNIK Anže-98

MASS

29.05.2016

Gorizia

ČANADI Eva-00
OMERZU Lara-98

KP
BRE

25.06.2016
18.05.2016

Maribor
Domžale

STAREJŠE MLADINKE
Hoja 5000 m
Višina

27:25.99
1.84

Sklep št. 27
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata za nov rekord v skladu s Priročnikom za
sezono 2016, določilo 4.1.16., točka (č), tretja alinea.
MLAJŠE MLADINKE
Hoja 5000 m

27:25.99

ČANADI Eva-00

KP

25.06.2016

Maribor

AD 4.
TK AZS je obravnavala dopise in dogajanja v zvezi z odprtim pismom Roberta Terška. TK AZS je
obvestila klube o načinu metanja vorteksa do konca letošnje sezone z dopisom z dne 14. junija
2016.
Sklep št. 28
TK AZS zavrača vse navedbe kot neutemeljene v dopisih Roberta Terška. TK AZS je
delovala v skladu s statutom AZS, Pravili za atletska tekmovanja in ostalimi akti ter bo
javnost seznanila s svojim odprtim pismom.

AD 5.
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, …). V začetku leta
so bil izdan Priročnik za atletsko sezono 2016 v tiskani obliki in po sklopih objavljeni na spletni
strani AZS. V dokumentu 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 2016 dve (2) seji, 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. Zapisniki so na
razpolago na spletni strani AZS.
Analizo meritve časov in obdelavo podatkov na tekmovanjih je TK AZS opravila tudi s
Timing Ljubljana z namenom, da se napake ne bodo ponovile v drugem delu sezone.
Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter
svojih opažanj, bomo podali več sprememb oziroma dopolnitev v Priročniku za atletsko sezono
2017, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podali smo tudi nekaj strokovnih
pobud oziroma izhodišč za obravnavo na Strokovnem svetu AZS.
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.
Tekmovanja v zimskem delu sezone in prvi del letne sezone je bil organiziran na
pričakovanem nivoju. Z organizacijo treh tekmovanj so se izkazali AK Olimpija( DP dvorani U14), Šentjur(DP v krosu) in Nova Gorica( APS). Veliko težav in nevšečnosti pa je bilo z
organizacijo dvoranskega prvenstva v krožnih tekih v Linzu. Organizator je domači atletski klub,
nivo organizacije je slaba in ni niti po pravilih za atletska tekmovanja.
Na posvetu delegatov AZS smo svoje delo preverili zelo analitično. 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 so
bile predstavljene tudi novosti v pravilih in razpisih.

TK se je odločila na nekaj tekmovanjih dvigniti nivo organizacije v tehničnem pogledu.
Dodatno bo postavljen semafor z namenom boljše informiranosti z objavo štartno- rezultatnih list,
reklam. Zapisniki v tehničnih disciplinah bodo poleg klasičnih tudi neposredno v računalnike na
samih tekmovališčih.
V mesecu marcu je bil izdan prevod Pravil za atletska tekmovanja 2017-2017. Razdeljena so
bila članom organov AZS in sodniškim zborom
Na osnovi zbranih ponudb za elektronske meritve časov in obdelavo podatkov na
prvenstvenih tekmovanjih štadionske atletike ter tekmovanj v krosu in cestnem teku, je bil izbran
Timing Ljubljana za opravljanje storitve meritev in obdelavo podatkov za naslednji dve sezoni.
V mesecu maju je bil certificiran štadion v Radovljici.
Izdelan je bil Pravilnik o izvajanju meritev prog, ki ga UO AZS še potrditi.
Izdana so bila mnenja za organizacijo cestnih tekov organizatorjem na Vrhniki, Škofji Loki,
Žirovnici, Kropi in Celju, ki jih potrebujejo za zaporo državnih cest.
Problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja, na določenih objektih, se pa zelo počasi
dopolnjuje preko občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih organizacij.
TK AZS je skupaj s Strokovnim odborom atletskih sodnikov organizirala izobraževanje za
Nacionalne tehnične osebe (NTO). Udeležilo se ga je 16 slušateljev, ki so tudi uspešno opravili
izpite.
TK AZS vsako leto pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, prijavljenih na sredstva
Fundacije za šport s področja atletike.
Tekmovalna komisija sledi programu dela za 2016 in je realizirala že precejšen del
programa.

AD 6.
1.
Delegati AZS še niso prejeli nobenih potnih stroškov v letu 2016.
Prav tako se pripravi obračun delegatskih taks do vključno 20. julija 2016 in se obračun preda
direktorju AZS in računovodkinji.
Sklep št. 29
Atletska zveza Slovenije naj izvede plačila takoj ko bo to mogoče.
2.
V zadnjem času nastopajo aktivni atleti na veteranskih tekmovanjih.
Sklep št. 30
Za naslednje leto mora Strokovni svet AZS sprejeti odločitev, katera tekmovanja se
upoštevajo za doseganje norme za nastop na mednarodnih tekmovanjih.

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

