
  

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 

 
23. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 31. julija 2007 ob 
18.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur, 
 Darjo Pungartnik 
 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 22. seje TK AZS 
2. Tekmovanja včeraj - danes - jutri 
3. Analiza poročil delegatov AZS 
4. Homologiranje rekordov 
5. Razno 

 
AD 1. 
Sklepi 22. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji. 
 

Sklep št. 1 
Zapisnik 22. seje se potrdi. 

 
AD 2. 
Gradivo sta pripravila Gabrijel Ambrožič in Zdravko Peternelj. Na seji TK AZS so člani 
obravnavali gradivo in podali še dodatne dopolnitve. Gradivo TK AZS bo obravnaval UO AZS na 
eni od jesenskih sej, zato ga v tem zapisniku ne podajamo. 
 
AD 3. 
 
3. junij 2007 – Miting za VN AZS v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 
Tekmovanje je bilo vzorno organizirano in je potekalo brez zapletov z natančnim spoštovanjem 
urnika. Omenjeno tekmovanje lahko služi kot vzorčni primer dobro pripravljenega in vodenega 
tekmovanja. 
 
 
9. in 10. junij 2007 – Finale atletskega pokala Telekom za člane / članice v Celju                                     
                                    (organizator AD Kladivar Celje) 
 
Udeležba na finalu pokala je bila povprečna, saj so se po odpovedi v finale uvrstile skoraj vse 
rezerve v posameznih disciplinah. 
Tekmovanje je bilo dobro organizirano z dvemi pomanjkljivostmi: 

o tehnična služba je zagotovila premalo pomožnega osebja, 
o tajništvo ni izdelalo biltena z rezultati v skladu z Razpisi tekmovanj 2007 (manjka disciplina 

kopja, ni sestave štafet, na 110 m ovire elektronski čas, čeprav je bil ročni). 
 

Sklep št. 2 
TK AZS diskvalificira moško štafeto 4x100 m (3) AD Kladivar Celje, ker je v štafeti 
tekel Navodnik Simon, ki še ni registriran. 



Sklep št. 3 
Na finalu Atletskega pokala Telekom niso nastopili: 

o ASB: Waldhuber Natalija (100m ovire, višina, krogla), Vodovnik Miroslav (krogla), Repnik Tadej 

(daljina), Lepej Branka (800m) 
o DOM: Jarc Bernard (3000m zapreke), Kosmatin Katja (3000m) 
o FIT: Hojnik Tjaša (100m, palica), Petan Maja (višina), Tomažin Dorian (višina) 
o GO: Mučič Tina (400m ovire) 
o KAK: Podvratnik Tomaž (400m) 
o KLC: Belehar Andraž (400m ovire, troskok), Zevnik Alja (3000m) 
o KP: Barundič Nika (100m), Enright Pašič Petra  (disk) 
o KRKA: Krnc Kristina (disk, kladivo), Korene Mateja (disk), Majcen Matija (višina), Rangus Mija 

(200m) 
o KRO: Kobal Lucijan (100m) 
o MASS: Koštomaj Metka (100m ovire), Čeč Urban (110m ovire), Jolič Barbara (5000m), Gobec Manca 

(daljina), Nagode Anže (višina) 
o MB 98: Krašovec Nina (800m) 
o POS: Borovina Matjaž (100m) 
o POR: Kužnik Peter (1500m) 
o PT: Horvat Mitja (100m, 200m) 
o RAD: Plazar Patricija (400m) 
o TRK: Platiša Matic (daljina) 
o VEL: Mihalinec Maja (200m), Pliberšek Tomaž (3000m) 

 

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

 
Na finalu Atletskega pokala Telekom niso nastopile štafete: 

o KAK: 4x100m (či) 
o KRKA: 4x100m (če) 
o KRO: 4x100m (či / 3), 4x400m (či / 3) 
o MASS: 4x400m (če / 2) 
o VEL: 4x100m (če) 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen 
v višini 21 € za vsak nenastop. 

 
 
 

16. in 17. junij 2007 – DP za ml. mladince / mladinke v Mariboru 
                                      (organizator AK Poljane Maribor) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. Prvi dan je bilo tekmovanje prekinjeno zaradi 
močnega naliva, vendar se je na koncu tekmovanje končalo samo z 10 minutno zamudo. 
Drugi dan tekmovanja je 9 atletov prišlo na tekmovanje brez štartnih številk. Organizator je 
zagotovil nadomestne številke. 
 
Slabše delo je opravila služba tajništva, ker bilten z rezultati ni bil v celoti izdelan v skladu z 
navodili iz Razpisov tekmovanj 2007 (dva atleta nimata podatka o vetru pri daljinskih skokih, 
napačen podatek o vetru, zamenjane sestave štafet). 
 
Na tekmovanju je trener AD MASS Ljubljana in glavni trener za šprint in ovire pri AZS Albert 
Šoba zmerjal sodnike pri troskoku z idioti in drugimi vulgarnimi žaljivkami. 
 
V ženski štafeti 4x100 m je za AD Almont Slovenska Bistrica nastopila neregistrirana atletinja. 
 

Sklep št. 4 
TK AZS diskvalificira štafeto 4x100 m AD Almont Slovenska Bistrica, ker je v štafeti 
nastopila Gajšek Ina, ki še ni registrirana, 

 



Sklep št. 5 
Na DP za ml. mladince / mladinke niso nastopili: 

o DOM: Ferk Ajda (200m), Škoflek Miha (800m) 
o FIT: Žalac Mitja (kladivo) 
o KOČ: Vidmar Peter (200m) 
o KP: Peroša Tea (200m), Gulja Sara (200m), Semenič Klemen (3000m) 
o KRKA: Juršič Katarina (kladivo), Vodopivec Kristjan (100m), Dragan Maja (100m) 
o KRO: Perme Kaja (200m, 400m), Kocuvan Maja (200m, 400m), Prezelj Tadej (400m, 800m) 
o MASS: Jolič Barbara (1500m), Gorišek Pina (400m), Kučan Žana (200m, 400m), Bric Tilen (200m, 

400m), Kavka Eva (daljina), Vukovič Vesna (daljina) 
o MB 98: Bošnjak Klemen (800m) 
o PMB: Vesenjak Nika (200m) 
o PT: Jerenec Jure (400m) 
o RAD: Tominc Saša (daljina) 

 

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

 
Na DP za ml. mladince / mladinke niso nastopile štafete: 

o KRKA: 4x100m (mmi) 
o KRO: 4x100m (mme / 3) 
o MASS: 4x100m (mme / 4), 4x100m (mmi / 4), 4x300m (mmi / 4) 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen 
v višini 21 € za vsak nenastop. 

 
 
19. junij 2007 – Miting za VN AZS v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto) 
 
Organizator se je potrudil in lepo pripravil stadion. Več pozornosti bi lahko posvetili metališču 
krogle in za tekmovanje v skoku v višino zagotovili nove blazine. Tekmovanje je potekalo tekoče, 
le dinamika tekmovanja na stezi bi bila lahko višja. Vzdušje na stadionu je bilo zelo dobro zaradi 
doseženih dveh državnih rekordov in odličnih rezultatov v skoku s palico in metu kladiva. 
 

Sklep št. 6 
Do naslednjega tekmovanja je potrebno urediti sledeče: 
o obnoviti črte na stezi 
o nabaviti blazine za skok v višino 
o definirati konec jame pri skoku v daljino 
o popraviti pozicijo zaustavitvenega praga 
o sektor metališča za kroglo urediti v enaki višini kot je krog 
AK Krka Novo mesto mora obvestiti TK AZS, kdaj bo možno opravljati certifikacijo 
stadiona v Novem mestu. 

 
 
23. junij 2007 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 in U12 v  
                           Murski Soboti (organizator AK Panvita Murska Sobota) 
 
To je bil dan atletike v Murski Soboti. Ob DP v mnogoboju so pripravili še miting v mnogoboju za 
pionirje / pionirke U10 in v pozno popoldanskem času še miting »Priložnost za mlade«, kar pa se je 
kasneje izkazalo kot precejšen organizacijski zalogaj. Glavno breme organizacije tekmovanja sta 
nosila predsednik in podpredsednik kluba. Organizator je poskrbel še za dodatne nagrade in 
proglasitve po posameznih disciplinah mnogobojev. 
 
Po končanem DP je organizator pripravil še miting »Priložnost za mlade«. Zaradi površne 
organizacije pri disciplini skoka v daljino je prišlo na mitingu do hujše kršitve Pravil za atletska 
tekmovanja. Tekmovalci in tekmovalke so bili oškodovani v skoku v daljino, ker se ni meril veter. 
 



Sklep št. 7 
TK AZS ne prizna rezultatov skoka v daljino v vseh razpisanih kategorijah. 
Strokovni odbor atletskih sodnikov naj ugotovi, zakaj je prišlo do ponarejanja podatkov 
o vetru, saj je TK AZS prejela dva dokumenta z različnimi podatki o vetru. 
Zaradi površne organizacije in slabega dela sodniške službe izreka TK AZS kazen v 
višini 42,00 € (alinea (f), točka 4.1.18. Razpisi tekmovanj 2007). 

 
 
25. junij 2007 – Miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje) 
 
Organizator ni zagotovil vetromera za daljinske skoke. 
 

Sklep št. 8 
TK AZS ne prizna rezultatov skoka v daljino, ker se ni meril veter. 
Zaradi površne organizacije in slabega dela sodniške službe izreka TK AZS kazen v 
višini 42,00 € (alinea (f), točka 4.1.18. Razpisi tekmovanj 2007). 

 
 
28. junij 2007 – EAA miting in miting za VN AZS v Velenju (organizator AK Velenje) 
 
Organizator je pripravil večerno tekmovanje pod reflektorji. Stadion je bil lepo pripravljen. 
Poskrbljeno je bilo za dobro vzdušje med tekmovalci in gledalci. Vse službe organizacije 
tekmovanja so delovale zelo dobro, le sodniki na cilju, v daljini in pri palici so imeli manjše 
spodrsljaje. 
 

Sklep št. 9 
Do naslednjega tekmovanja je potrebno urediti sledeče: 
o nabaviti ustrezne odrivne deske 
o zamenjati zaustavitveni prag 
o zaščitno mrežo in ogrodje (dodatni okvirji) urediti v skladu s pravili  

 
 
30. junij in 1. julij 2007 – DP za ml. člane / članice na Ptuju (organizator AK Keor Ptuj) 
 
Organizator je zagotovil zadostno število osebja za delovanje vseh služb organizacije in so na dobri 
poti, da bodo v prihodnje prevzeli še zahtevnejše prireditve. 
 

Sklep št. 10 
Do naslednjega tekmovanja je potrebno urediti sledeče: 
o zamenjati zaustavitveni prag 
o izobraževanje za vodjo tajništva 

 
Na tekmovanju je imel štarter težave s štartno pištolo, ker je delovala nezanesljivo. 
 

Sklep št. 11 
TIMING Ljubljana mora nabaviti novo štartno pištolo. 

 
V skoku s palico ni bil prijavljen atlet Pintar Svit iz AD Kladivar Celje, vendar mu je delegat AZS 
dovolil nastopiti na tekmovanju. 
 

Sklep št. 12 
TK AZS diskvalificira Pintar Svita v skoku s palico zaradi napake delegata AZS in 
nespoštovanja Razpisov tekmovanj 2007. 



Vrstni red v skoku s palico je sledeči: 
 

Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik   Rezultat  
 1    144    3018   Krivanek Gorazd   VEL   1986   4.70  
 2    89    575   Rupar Matej   MASS   1986   4.30  
 3    25    2490   Orlčnik Jure   KLC   1985   4.30  
 4    83    2920   Hrovat Klemen   MASS   1989   4.00  

 
Sklep št. 13 
Na DP za ml. člane / članice niso nastopili: 

o DOM: Mladenovič Suzana (3000m) 
o KLC: Korenjak Miha (400m), Stojakovič Boris (200m) 
o KRKA: Drčar Matej (krogla, disk), Rožman Kristina (3000m) 
o MASS: Anzeljc Blaž (200m), Trunkelj Gregor (200m), Tršan Vid (800m), Strajnar Sara (200m), 

Tajnikar Pia (200m) 
o OL: Zakrajšek Luka (200m) 
o PMB: Ribič Tina (800m, 1500m) 
o TRK: Demšar Jurij (100m), Jovanovič Matic (100m), Kovač Jure (200m, 400m) 
o VEL: Škoflek Dejan (200m) 

 

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

 
Na DP za za ml. člane / članice ni nastopila štafeta: 

o VEL: 4x100m (mči) 
V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2007 mora društvo plačati kazen 

v višini 21 € za nenastop. 
 
 
3. julij 2007 – Miting za VN AZS v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor) 
 
Tekmovanje je bilo vzorno organizirano in je potekalo brez zapletov z natančnim spoštovanjem 
urnika. Izjema je bil met kladiva, ki se je pričel v soglasju s tekmovalci 20 minut kasneje zaradi 
varnosti in končanja ostalih disciplin. 
 
Na tekmovanju je imel štarter težave s štartno pištolo, ker je delovala nezanesljivo. 
 

Sklep št. 14 
TIMING Ljubljana mora nabaviti novo štartno pištolo. 

 
 
7. in 8. julij 2007 – DP za st. mladince / mladinke na Ravnah (organizator KAK Ravne) 
 
Organizator KAK Ravne je tekmovanje lepo in zgledno izpeljal. Organizacija se iz tekme v tekmo 
izboljšuje. 
 
Slabše delo je opravila služba tajništva, ker bilten z rezultati ni bil v celoti izdelan v skladu z 
navodili iz Razpisov tekmovanj 2007 (manjka podatek o vetru na 100 m ovire za mladinke; napačen vrstni red v 
1. skupini teka na 100 m za mladinke; ni oznak za napredovanje v finale; ni sestave štafet 4x100 m in 4x400 m za 
mladince in mladinke). 
 

Sklep št. 15 
Do naslednjega tekmovanja je potrebno urediti sledeče: 
o izobraževanje za vodjo tajništva 



Sklep št. 16 
Na DP za st. mladince / mladinke niso nastopili: 

o DOM: Benko Uroš (800m) 
o FIT: Deržanič Rok (disk) 
o KLC: Štiglic Neža (200m), Smerke Jure (800m) 
o KRKA: Kastelic Matej (3000m zapreke), Turk Vid (troskok) 
o KRO: Bis Luka (400m), Mauhler David (disk) 
o MASS: Vukovič Vesna (daljina) 
o MB 98: Bošnjak Klemen (800m) 
o OL: Novak Maruša (višina) 
o PAN: Matečko Rebeka (100m) 
o RAD: Resnik Barbara (krogla) 
o ŠL: Bokal Nina (200m), Jesenko Petra (200m) 
o TRK: Sladič Žani (100m) 
o VEL: Kokot Nina (daljina), Podpečan Anja (200m), Mihalinec Maja (200m), Plevnik Nejc (200m), 

Rudnik Kaja (800m) 
 

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

 
 
AD 4. – Homologiranje rekordov na prostem 
 

ČLANI 
110 m ov. 13.56 +0.8 ZLATNAR Damjan-77 MASS 19.06.2007 Novo mesto 
Kladivo 82.30  KOZMUS Primož-79 FIT 10.06.2007 Bydgoszcz 
 
ČLANICE 
Troskok 14.92 +1.3 ŠESTAK Marija-79  03.06.2007 Ljubljana 
Kladivo     64.29 SUŠEC Ana-85 KRO 27.06.2007 Ljubljana 
 
STAREJŠI MLADINCI 
110 m ov. 13.99 +0.8 DERŽANIČ Rok-88 FIT 07.07.2007 Ravne 
(100/9.14) 
Deseteroboj (AZS) 7.560 DERŽANIČ Rok-88 FIT 19. - 20.07.2007 Hengelo 
 (10.76-7.09-13.13-1.98-49.00 / 14.03-34.40-4.40-43.76-4:30.99) 
   +0.3 +0.4 0.0 
 

STAREJŠE MLADINKE 
Daljina 6.40 +0.4 KOKOT Nina-88 VEL 19.06.2007 Novo mesto 
 
MLAJŠI MLADINCI  
2000 m zap.   5:55.69  JOVAN Rok-90 VEL 13.07.2007 Ostrava 
Krogla-6 17.30  ŠPILER Marko-90 FIT 07.07.2007 Ravne 
 17.42  ŠPILER Marko-90 FIT 07.07.2007 Ravne 
Krogla-5 19.11  ŠPILER Marko-90 FIT 11.07.2007 Ostrava 
 

MLAJŠE MLADINKE 
1500 m zap. 5:21.62  CVIRN Cita-90 DOM 16.06.2007 Maribor 
Troskok 13.18 +0.1 BRATKIČ Maja-91 GO 11.07.2007 Ostrava 
Kladivo-3      66.22  ŠPILER Barbara-92 FIT 07.07.2007 Varaždin 
Kopje-600 (n) 48.11  KLARER REBEC Živa-90 KLC 10.06.2007 Celje 
 
PIONIRKE 
Kladivo-3      66.22  ŠPILER Barbara-92 FIT 07.07.2007 Varaždin 
 
Sklep št. 14 

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



Sklep št. 15 
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata kot novega rekorda na prostem zaradi 
neopravljene kontrole dopinga. 

 

ČLANI 
110 m ov. 13.62 +0.1 ZLATNAR Damjan-77 MASS 16.06.2007 Dudelange 
 
Sklep št. 16 

TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata kot novega rekorda na prostem zaradi 
neopravljene kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping. 

 

ČLANICE 
600 m 1:25.84  LANGERHOLC Brigita-76 TRK 03.06.2007 Ljubljana 
 
 
AD 5. - Razno 
 

1. TK AZS potrdi spremembo dresa AK Domžale – oranžna. 
2. Direktorja AZS se opozori, da noben delegat AZS še ni prejel delegatske takse, čeprav 

smo že sredi tekmovalne sezone 2007. 
3. TK AZS je dne 4. maja 2007 obvestila klube o pomanjkljivostih na stadionih in jih 

pozvala, da do 30. junija 2007 seznanijo TK AZS s planom odprave teh 
pomanjkljivosti v letošnjem letu in planom odprave v prihodnjem / prihodnjih letih. 
Vsa društva pozivamo, da nam to posredujejo v najkrajšem možnem času, da bomo 
omenjeno zadevo vključili v gradivo za obravnavo na UO AZS. 

 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


