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
24. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 6. novembra 2007
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

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

Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 23. seje TK AZS
2.
Poročilo o certifikaciji stadionov
3.
Analiza poročil delegatov AZS
4.
Analiza Velike nagrade AZS
5.
Koledarska borza 2008
6.
Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem
7.
Obravnava dopisa Andreja Jerička UO AZS
8.
Razno

AD 1.
Sklepi 23. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji. TK AZS ugotavlja, da se AK Krka
Novo mesto še vedno ni odzval na sklep št. 6, sprejet na 23. seji.
Sklep št. 1
Zapisnik 23. seje se potrdi.

AD 2.
TK AZS je do sedaj pregledala stadione v Ljubljani, Velenju, Ptuju, Slovenski Bistrici, Celju, Novi
Gorici in Brežicah. V načrtu je bil še pregled stadiona v Novem mestu, do katerega pa ni prišlo
zaradi objektivnih okoliščin.
Sklep št. 2
TK AZS je obravnavala in potrdila poročila delovne skupine o certifikaciji stadionov.
Ugotavljamo, da so na stadionih določene pomanjkljivosti. Vse zabeležene
pomanjkljivosti v poročilih o certifikaciji stadiona morajo društva odpraviti in o tem
obvestiti TK AZS do 31. januarja 2008.
Sklep št. 3
Certifikacija stadionov v Novem mestu, Domžalah, Kopru, Žalcu, Ravnah in Kranju bo
opravljena v letu 2008.
V dopisu št. 13-187/07 dne 4. maja 2007 so bila vsa društva obveščena o odpravi pomanjkljivosti
na stadionih in zaprošena, da skupaj z lastnikom oziroma upravljalcem objekta do 30. junija 2007
pripravijo plan odprave pomanjkljivosti v letošnjem in naslednjem letu. Za področje delovanja
merilnih ekip je gradivo pripravil Timing Ljubljana (prostor za meritve in obdelavo podatkov ter
žične povezave) na vseh objektih, na katerih se izvajajo tekmovanja.
Sklep št. 4
Vse prejemnike navedenega dopisa ponovno vljudno prosimo, da nam posredujejo plan
odprave pomanjkljivosti. Rok za odgovor je 15. december 2007.
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AD 3.
27.- 29. julij 2007 – Odprto DP za člane in članice v Ljubljani in Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
1.
Tekmovališče za met kladiva v Novi Gorici se je nahajalo izven stadiona, ki pa je bilo zaradi potreb
nogometa odstranjeno, hkrati pa ni bilo poskrbljeno za nadomestno metališče.
Mesec dni pred državnim prvenstvom so potekale intenzivne akcije s strani TK AZS in AK Gorica,
da bi se metalcem kladiva zagotovila možnost izvedbe discipline na glavnem stadionu. Ker
upravljalec objekta izvedbe meta kladiva ni dovolil na glavnem stadionu, se je tekmovanje izvedlo
na pomožnem stadionu v Ljubljani.
Zaradi tega je letošnje državno prvenstvo trajalo tri dni. Prvi dan se je izvedla samo disciplina met
kladiva za članice, izvedbe kladiva za člane pa ni bilo, ker so z izjemo enega tekmovalca vsi ostali
prijavljeni bojkotirali tekmovanje zaradi tega, ker ni bilo metalcem kladiva omogočeno tekmovanje
na glavnem stadionu v Novi Gorici. Hkrati je najboljši slovenski metalec kladiva nastopil na
hrvaškem državnem prvenstvu, ki pa je prav tako potekalo na pomožnem stadionu.
Sklep št. 5
TK AZS v prihodnje ne bo več dopuščala tak način organizacije tekmovanja in bo
pravočasno poskrbela, da bo organizator tekmovanja zagotovil vsem atletom najboljše
pogoje za tekmovanje.
Sklep št. 6
Od leta 2008 dalje se bo disciplina met kladiva na članskem državnem prvenstvu in
finalu APS za člane in članice izvajala na glavnem stadionu.
2.
Pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja:
VODSTVO TEKMOVANJA
o slaba koordinacija med napovedovalko in štarterji
TEHNIČNA SLUŽBA
o premajhno število osebja
o neočiščena steza, zarasla trava ob robovih steze
o na semaforjih manjkale številke
PRIJAVNICA
o prvi dan neorganizirano spuščanje atletov na tekmovališča
Sklep št. 7
Vodstvo tekmovanja mora na prihodnjih tekmovanjih poskrbeti za boljše svoje delo,
delo tehnične službe in prijavnice.
Na tekmovanju je imel štarter težave s štartno pištolo, ker je delovala nezanesljivo.
Sklep št. 8
TIMING Ljubljana mora nabaviti novo kvalitetnejšo štartno pištolo. Tudi sodniški zbori
morajo nabaviti štartno pištolo za povratne štarte.
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3.
V disciplini 400 m ovire sta nastopila dva tekmovalca, vendar se po napaki delegata AZS niso
podelile medalje.
Sklep št. 9
Zmagovalcu discipline 400 m ovire – Prezelj Marko iz AK Kranj – se podeli zlata
kolajna.
Sklep št. 10
Na DP za člane in članice niso nastopili:
o B20: Krese Damjan (400m ovire)
o FIT: Križnik Lucija (kladivo), Kozmus Primož (kladivo), Bogovič Tomaž (kladivo)
o GO: Bratož Marko (100m), Pavlič Anže (troskok)
o KAK: Dolar Nika (daljina)
o KRKA: Kren Eva (kladivo), Grmaš Sanja (kladivo), Glivar Matej (kladivo), Hribar Tadej (kladivo),
Drčar Matej (višina, palica), Krnc Kristina (disk), Turk Vid (troskok)
o KLC: Korošec Kristjan (kladivo)
o KRO: Kozmos Martin (kladivo), Pršin Luka (krogla, disk), Avbelj Barbara (krogla, disk, kopje)
o MASS: Klopčič Nina (100m, 200m), Predanič Gašper (100m, 200m), Jolič Barbara (1500m), Strajnar
Sara (200m), Črepinšek Gregor (200m), Zorman Jernej (800m)
o NAK: Bajec Daša (800m)
o POR: Kužnik Peter (3000m zapreke)
o PT: Kelenc Aleksander (100m)
o TRK: Korošec Vojko (kladivo), Bečić Alisa (400m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

25. avgust 2007 – APS za pionirje / pionirke v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
1.
Tekmovanje je potekalo na dobro pripravljenih tekmovališčih in ob dobrem vzdušju. Nekatere
discipline so bile zelo slabo zasedene, nekatere tudi odpadle (4x300m za pionirke).
Na proglasitvah so manjkali predstavniki AD Kronos Ljubljana, AD Almont Slovenska Bistrica,
AK Panvita Murska Sobota, AK Krka Novo mesto, AK Poljane Maribor.
Sklep št. 11
Nenastope pionirjev in pionirk se ne kaznuje.
2.
Na tekmovanju je prišlo do neprimernega obnašanja trenerke, ki je odločitev sodnikov v skoku v
daljino pospremila s kričanjem in žvižgi.
Sklep št. 12
TK AZS priporoča Združenju trenerjev, da tudi trenerji upoštevajo svoj kodeks.
V kolikor pride do spornih odločitev s strani sodnikov, se naj trenerji poslužijo 146.
člena Pravil za atletska tekmovanja.
26. avgust 2007 – APS za pionirje / pionirke U14 in U12 v Domžalah
(organizator AK Domžale)
Skrbno organizirano tekmovanje. Tekmovanje bi bilo še kakovostnejše in zanimivejše, če bi bilo
več tekmovalcev v disciplinah. Precej disciplin tudi odpadlo (pionirji U14 – 60m ovire, 4x200m;
pionirji U12 – 4x200m, višina; pionirke U12 – krogla).
Sklep št. 13
Nenastope pionirjev in pionirk se ne kaznuje.
3

1. september 2007 – APS za ml. mladince / mladinke v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in izvedeno. Vsa tekmovališča so bila skrbno pripravljena.
Manjši problem je organizatorju tekmovanja povzročila pozna dostava medalj na dan tekmovanja s
strani AZS.
Sklep št. 14
Na APS za ml. mladince in mladinke niso nastopili:
o B20: Može Manca (200m)
o DOM: Adler Monika (800m), Cvirn Cita (3000m), Sitar Ajda (3000m)
o MASS: Bric Tilen (400m)
o PT: Pernat Karin (200m)
o ŠL: Hafner Blaž (800m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2007 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

5. september 2007 – Miting VN AZS v Brežicah (organizator AK FIT Brežice)
Tekmovanje se je odvijalo v slabih vremenskih pogojih (nizka temperatura, oblačno in vetrovno,
vmes tudi dež). Samo tekmovanje je bilo bolj podobno pikniku kot pa tekmovanju. Stadion je po
infrastrukturi najslabše opremljen med stadioni v Sloveniji (obstoječi robniki na tekališču so
polomljeni; robniki v jami za daljino in troskok so previsoki; blazine za višino so položene na
palete; previsok balvan za suvanje krogle; kovinski obroč v krogu za disk je zelo deformiran; ni
mesta za ogrevanje; ni slačilnic).
V posameznih službah organizacije tekmovanja so se pojavljali isti ljudje.
Sklep št. 15
Tekmovanja v Brežicah morajo biti organizirana v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja. Tekmovalcem, uradnim osebam in gledalcem je potrebno zagotoviti
varnost, zato se dodatne dejavnosti v času tekmovanja lahko izvajajo le izven stadiona
ali pa na stadionu po koncu tekmovanja.
Na tekmovanju je imel štarter težave s štartno pištolo, ker je delovala nezanesljivo.
Sklep št. 16
TIMING Ljubljana mora nabaviti novo kvalitetnejšo štartno pištolo.
8. in 9. september 2007 – DP za pionirje / pionirke U16, U14 in U12 v Kopru
(organizator AK Koper)
Organizator je zelo resno in pravočasno pristopil k organizaciji tekmovanja, še zlasti k pripravi
tekmovališč. Na tekmovanju je nastopilo skoraj 500 atletov s približno 650 štarti, zato bo potrebno
v prihodnje razmisliti o ločitvi tekmovanja na dva dela.
Na tekmovanju je nastopil Žan Nikolič iz AK Koper v kategoriji U12 na 600 m in v kategoriji U14
v metu vortexa.
Sklep št. 17
TK AZS diskvalificira Žana Nikoliča v disciplini vortex zaradi kršenja določil iz
Razpisov tekmovanj 2007. Vrstni red prvo treh uvrščenih v disciplini vortex je:
1. Kastrevc David (Krka) 66.47, 2. Šavli David (Špela) 40.06, 3. Rodica Aleš (Kp) 39.62
Sklep št. 18
Nenastope pionirjev in pionirk se ne kaznuje.
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13. september 2007 – Miting VN AZS v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Tekmovanje je potekalo tekoče in brez posebnih zapletov. Nekaj težav so povzročali izpadi
semaforjev pri daljinskih skokih. Predviden TV prenos je odpadel.
15. september 2007 – Miting na Bledu (organizator AK Bled)
Strokovni odbor atletskih sodnikov je obvestil TK AZS, da se na Bledu organizira atletska
tekmovanja, ki so prijavljena AZS, vendar brez sodelovanja atletskih sodnikov.
Sklep št. 19
TK AZS bo v bodoče upoštevala rezultate samo, če bo zagotovljeno priporočeno število
atletskih sodnikov.
22. september 2007 – Troboj reprezentanc mlajših članov / članic CZE-HUN-SLO v
Mariboru (organizator AK Poljane Maribor)
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in vodeno s strani vodstva tekmovanja.
Sklep št. 20
TK AZS priporoča organizatorju in upravljalcu objekta, da se za prihodnja tekmovanja
v Mariboru popravi tekmovališče za met kladiva na glavnem stadionu.
7. in 8. oktober 2007 – APS v mnogobojih za vse kategorije v Brežicah
(organizator AK FIT Brežice)
1.
Tekmovanje, predvideno za soboto in nedeljo, se je v dogovoru s predstavniki društev zaradi
močnega deževja in razmočenih tekmovališč prestavilo na nedeljo in ponedeljek. Zaradi prestavitve
tekmovanja je bil zaradi tega nekoliko slabši odziv nastopajočih.
Stadion je po infrastrukturi najslabše opremljen med stadioni v Sloveniji (obstoječi robniki na
tekališču so polomljeni; robniki v jami za daljino in troskok so previsoki; blazine za višino so
položene na palete; previsok balvan za suvanje krogle; kovinski obroč v krogu za disk je zelo
deformiran; ni mesta za ogrevanje).
Sklep št. 21
TK AZS izreka priznanje AK FIT Brežice, ker je prevzel izvedbo APS v mnogobojih
šele 14 dni pred tekmovanjem.
Sklep št. 22
TK AZS zaradi prestavitve tekmovanja ne bo izrekla kazni za nenastope.
2.
Ob slabih delovnih in vremenskih pogojih na tekmovanju je tudi služba tajništva, v katero sodi tudi
služba za obdelavo podatkov, površno opravila svoje delo. TK AZS je ob pregledu rezultatne liste
ugotovila veliko napak, jih naknadno s pomočjo operaterja Timing Ljubljana popravila in objavila
pravilno rezultatno listo.
12. oktober 2007 – Miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Organizator tekmovanja je izvedel disciplino met kopja za moške, čeprav ni bila razpisana.
Sklep št. 23
TK AZS ne prizna rezultatov meta kopja za moške v skladu z določilom 4.3., točka (b)
Razpisov tekmovanj 2007.
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13. oktober 2007 – Kros občinskih reprezentanc v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
AK Poljane Maribor je dovolj zgodaj in z vso resnostjo pristopil k organizaciji tekmovanja, kjer pa
se je predvsem pogrešalo večje število nastopajočih.

AD 4.
V letu 2007 sta naloge delegata AZS na tekmovanjih za Veliko nagrado zavarovalnice Vzajemna
opravila Igor Godec in Andrej Udovč, vsak na polovici tekmovanj.
TK AZS je obravnavala poročilo obeh delegatov AZS in ugotovila sledeče:
o mitingi za Veliko nagrado so zastavljeni ambiciozno
o nekateri klubi (Gorica, Fit Brežice, Kladivar Celje) težko sledijo ambicioznosti AZS
o pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanj (prijava tekmovalcev in izdelava štartne liste na
dan tekmovanja, slabše delo posameznih služb-tajništvo, prijavnica, nadzor terena)
o neodmevna razglasitev najboljših atletov po točkovanju
o slaba udeležba slovenskih atletov v nekaterih disciplinah
o neprisotnost gledalcev na tekmi (izjema Velenje, Ljubljana)
o zmanjšati število tekmovanj za VN AZS in povečati zahteve v smislu organizacije
Sklep št. 24
Poročilo se posreduje Martinu Steinerju, komisarju lige.

AD 5.
TK AZS je obravnavala prispele kandidature društev za organizacijo tekmovanj v letu 2008. Prvič
smo bili priča slabemu odzivu društev za organizacijo tekmovanj, saj za organizacijo prvenstvenih
tekmovanj v letu 2008 sploh niso kandidirala sledeča društva: AD Maribor 98, KAK Ravne, AK
Cestno podjetje Ptuj, AD MASS Ljubljana, AK Olimpija Ljubljana, AK Triglav Kranj, AK FIT
Brežice, AK Krka Novo mesto, AD Kladivar Celje, AK Postojna in AD Almont Slovenska Bistrica
(po preteku roka). Vsa navedena društva se pozove, da kandidirajo za organizacijo tekmovanj na
borzi.
Sklep št. 25
AK Gorica Nova Gorica ne more kandidirati za izvedbo finala APS za člane in članice,
ker na stadionu v Novi Gorici ni dovoljeno izvajati meta kladiva.
AK Koper ne more kandidirati za izvedbo članskega državnega prvenstva, ker stadion v
Kopru nima 8 stez (pogoj za organizacijo članskih prvenstvenih tekmovanj).

AD 6. – Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2007
MLAJŠI MLADINCI
Krogla-6

15.49
15.66
16.05

ŠPILER Marko-90
ŠPILER Marko-90
ŠPILER Marko-90

FIT
FIT
FIT

18.03.2007
18.03.2007
18.03.2007

Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

AD 6. – Homologiranje rekordov na prostem za leto 2007
ČLANI
100 m

10.13

+0.8

OSOVNIKAR Matic-80

MASS

25.08.2007

Osaka

ŠPILER Barbara-92

FIT

05.09.2007

Brežice

MLAJŠE MLADINKE
Kladivo-4

57.32
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PIONIRKE
Krogla-3
Sedmeroboj

14.55
4.598

LEBENIČNIK Monika-92
LEBENIČNIK Monika-92

KLC
KLC

21.09.2007
Novo mesto
07. - 08.10.2007 Brežice

(12.87-1.61-13.02-13.94 / 4.89-43.62-2:47.86)

(tablice AZS 2003)

0.0

-1.1

-0.1

PIONIRJI (U14)
200 m
300 m
4 x 200 m

26.98
25.58
25.40
39.97
1:51.56

-0.8
-0.6
-2.0

5.74

-0.3

BITEŽNIK Miha-94
ŽELJKO Blaž-94
ŽELJKO Blaž-94
ŽELJKO Blaž-94
AK POLJANE, Maribor

GO
PMB
PMB
PMB
PMB

26.08.2007
26.08.2007
08.09.2007
01.09.2007
09.09.2007

Domžale
Domžale
Koper
Maribor
Koper

ŽELJKO B.-94, BREZNIK F.-95, ŠERBINEK J.-94, KRUMPAK L.-94

Daljina (cona)

ŽELJKO Blaž-94

PMB

09.09.2007

Koper

REŽEK Matic-94
KASTREVC David-94
REŽEK Matic-94
REŽEK Matic-94

KRKA
KRKA
KRKA
KRKA

26.08.2007
09.09.2007
08.10.2007
08.10.2007

Domžale
Koper
Novo mesto
Novo mesto

BAUER Ajda-94
GORZA Hana-95
VRTAČIČ Nina-94
AD BLED

KRKA
DOM
OL
BLED

26.08.2007
26.08.2007
26.08.2007
26.08.2007

Domžale
Domžale
Domžale
Domžale

09.09.2007

Koper

09.09.2007

Koper

NAJBOLJŠI REZULTAT
Vortex

58.32
66.47
67.60
69.90

PIONIRKE (U14)
200 m
4 x 200 m

29.93
27.68
26.69
2:00.18

-0.4
-0.5
-1.6

HABJAN E.-94, ERŽEN Š.-94, GAŠPERŠIČ E.-95, KOLMAN A.-94

1:57.12

AD BLED

BLED

HABJAN E.-94, ERŽEN Š.-94, GAŠPERŠIČ E.-95, KOLMAN A.-94

1:51.25

AK POLJANE, Maribor

PMB

VIVOD E.-94, REBERNIK D.-94, KOLARIČ S.-94, POLANEC BERČNIK M.-95

Daljina (cona)
Višina
Krogla-2
Četveroboj

5.37

+0.6

1.49
1.50
1.53
10.86
11.51
11.64
3.054

(60m-LJ / cona-žogica-600m)

VIVOD Eva-94

PMB

08.09.2007

Koper

BRECELJ Tina-94
PODLESNIK Veronika-94
PODLESNIK Veronika-94
DIZDAREVIČ Tamara-94
KRAJNC Tjaša-95
VIVOD Eva-94
VIVOD Eva-94

GO
ASB
ASB
ŠPELA
PMB
PMB
PMB

10.06.2007
09.09.2007
09.09.2007
09.09.2007
09.09.2007
09.09.2007
23.06.2007

Nova Gorica
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Murska Sobota

VIVOD Eva-94
PETAUER Nika-95

PMB
ŠPELA

26.08.2007
08.09.2007

Domžale
Koper

PERKO Rene-96
FRELIH Žan-96
KVEDER Rok-96
DREVENŠEK Mark-96
PERKO Rene-96
LUXA Jan-96
PERKO Rene-96
LUXA Jan-96
KVEDER Rok-96
MUHAR Matija-96
MUHAR Matija-96
KRIVEC Žan-96

PMB
TRK
DOM
PT
PMB
GO
PMB
GO
DOM
KB
KB
KLC

23.06.2007
08.09.2007
26.08.2007
26.08.2007
26.08.2007
26.08.2007
08.09.2007
08.09.2007
26.08.2007
08.09.2007
08.09.2007
23.06.2007

Murska Sobota
Koper
Domžale
Domžale
Domžale
Domžale
Koper
Koper
Koper
Koper
Koper
Murska Sobota

MASS
VEL
VEL
MASS
VEL

26.08.2007
26.08.2007
26.08.2007
08.09.2007
26.08.2007

Domžale
Domžale
Domžale
Koper
Domžale

08.09.2007

Koper

8.41 (+0.3)-5.09-41.75-1:47.10

NAJBOLJŠI REZULTAT
Vortex

48.00
50.38

PIONIRJI (U12)
60 m
200 m
Daljina (cona)
Višina
Krogla-2
Žogica-250 g
Četveroboj

8.70
8.68
30.92
29.31
4.62
4.65
4.69
1.30
10.30
10.40
50.36
2.843

+0.4
-0.9
-1.2
-1.8
-0.1
+1.2
0.0

(60m-LJ / cona-žogica-300m)

9.04 (+0.4)-40.40-4.36-48.12

PIONIRKE (U12)
60 m
200 m
4 x 200 m

8.55
30.84
29.56
29.50
2:03.31

0.0
-1.4
-1.0
-1.7

DEBEVEC Kaja-96
KAŠNIK Vesna-96
VERDEV Urška-96
DEBEVEC Kaja-96
AK VELENJE

VERDEV U.-96, ČEŠEK D.-97, KAŠNIK V.-96, BERLOT M.-96

2:01.69

AK VELENJE

VEL

VERDEV U.-96, ČEŠEK D.-97, KAŠNIK V.-96, BERLOT M.-96

7

Daljina (cona)
Žogica-250 g

4.44
4.45
4.52
45.68

+1.1
+0.1
+1.0

LUKAS Tjaša-97
LUKAS Tjaša-97
LUKAS Tjaša-97
KONČAN Nina-96

PMB
PMB
PMB
TRK

08.09.2007
08.09.2007
08.09.2007
26.08.2007

Koper
Koper
Koper
Domžale

Sklep št. 26
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani in na prostem.
Disciplino vortex za pionirje in pionirke U14 bomo vodili kot najboljši rezultat, ker so se
v letu 2007 na tekmovanjih uporabljale različne teže vortexa.
Sklep št. 27
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata kot novega rekorda na prostem zaradi
neopravljene kontrole dopinga.
STAREJŠE MLADINKE
Polmaraton

1:18:57

KOSOVELJ Mateja-88

NANOS

28.10.2007

Ljubljana

AD 7.
Člani TK AZS so prebrali dopis Andreja Jerička, ki je bil naslovljen na UO AZS v zvezi s
pripombami na gradivo Razvoj tekmovalnega sistema, ki ga je za obravnavo na UO AZS pripravila
TK AZS.
V pripombah Andreja Jerička je veliko stvari zapisanih brez argumentov in pristransko. Ker so bili
odgovori že dani na seji UO AZS in nato še na Skupščini AZS, TK AZS na dopis ne bo posebej
odgovarjala.
Vse pobude, ki se bodo zdele TK AZS korektne in smiselne, bodo uporabljene v koncipiranju
Razpisov tekmovanj 2008.

AD 8.
Sklep št. 28
V skladu s Pravilnikom o priznanjih bo TK AZS podelila priznanje najuspešnejšim organizatorjem:
o AK Poljane Maribor za večkratno izjemno kvalitetno organizacij tekmovanj v letu 2007
(organizirali so dve tekmi v mnogoboju, DP za mlajše mladince / mladinke, APS za mlajše
mladince / mladinke, miting VN AZS, kros občinskih reprezentanc in dve mednarodni
reprezentančni srečanji – mlajši člani in pionirji)
o Organizacijski odbor Ljubljanskega maratona za organizacijsko in izvedbeno dvanajsto
prireditev, na kateri vsako leto nastopa največje število tekačev v Sloveniji, ki je hkrati tudi
največja športna prireditev v Sloveniji.
Sklep št. 29
Na koledarski konferenci na Malti sta bila slovenska predstavnika opozorjena s strani EAA, da v
Mariboru ni bila opravljena meritev stadiona v skladu s pravili in urgentno zahtevajo meritev, ker je
AD Maribor 98 organizator Evropskega pokala v mnogoboju.
Vsi stadioni, na katerih se izvajajo uradna tekmovanja IAAF in EAA (ne mitingi), morajo imeti
opravljeno certificiranje.
Sklep št. 30
TK AZS je obravnavala gradivo Ekipno tekmovanje za pionirje / pionirke, ki ga je pripravil
Strokovni svet AZS. Pripravljeno gradivo je kvalitetno in bo pripomoglo k dopolnitvi tekmovalnega
sistema mladih. Po predstavitvi na posvetu ZATS bo TK AZS pripravila še propozicije omenjenega
tekmovanja in ga vključila v Razpise tekmovanj 2008.
Sklep št. 31
TK AZS je sprejela sklep, da bo v letu 2008 delegatska taksa 35,00 €, za mnogobojska tekmovanja
pa 50,00 €.
Sklep št. 32
TK AZS bo temeljito proučila pobude za ekipna tekmovanja (člansko in mladinsko), ki jo je
posredoval TK AZS Niko Muhič iz AD Kronos Ljubljana.
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Sklep št. 33
V letošnjem letu so na tekmovanjih v Sloveniji nastopali v disciplini met vortexa. Ker obstajajo
različne teže in velikosti tega orodja, naj Strokovni svet AZS predpiše težo, da bomo lahko v letu
2008 vodili tudi listo rekordov.
Sklep št. 34
Po naknadni ugotovitvi se popravi točkovanje in vrstni red tekmovalcev na DP v posamičnem in
ekipnem mnogoboju, ki je bilo v Murski Soboti.
Vsem društvom se pošlje popravljena rezultatna lista ter na novo podeli priznanja.
Sklep št. 35
Na mitingu dne 18. septembra 2007 na Dunaju sta Helena Javornik in Vid Zevnik nastopila v
mešani konkurenci.
V skladu s Pravili za atletska tekmovanja se njunega rezultata ne prizna.
Sklep št. 36
TK AZS je pripravila spremembe oziroma dopolnitve za Razpise tekmovanj, upoštevajoč pobude
delegatov AZS, glavnih sodnikov, trenerjev in organizatorjev.
Omenjeno gradivo bosta obravnavali ožja delovna skupina strokovnega sveta in TK AZS.
Vse dogovorjene in sprejete pripombe se predstavijo na posvetu ZATS.
Sklep št. 37
TK AZS se bo v kratkem sestala z direktorjem TIMING Ljubljana in opravila analiza meritev časov
in obdelavo podatkov na tekmovanjih v letu 2007.
Sklep št. 38
TK AZS bo posredovala pobudo Timing Ljubljana, da se spletna prijava za tekmovanja dopolni na
način, da bo vsem prijaviteljem vidno, kdo vse je prijavljen v roku za posamezno disciplino.
Sklep št. 39
V obrazec poročila delegata AZS se bo za naslednjo leto vključila tudi ocena glavnega sodnika
prijavnice.
Sklep št. 40
V letu 2008 bo morala biti izdelana rezultatna lista na način, da bodo tuji tekmovalci, ki bodo imeli
pravico nastopati na naših prvenstvenih tekmovanjih, vodeni posebej (dvojna rezultatna lista).
Sklep št. 41
Posvet delegatov AZS, planiran za 1. december 2007, se prestavi na mesec januar 2008.
Sklep št. 42
TK AZS ugotavlja, da so medalje in pokali že vrsto let enake oblike. Pripombe na priznanja so
posredovala tudi društva. Ob novi celostni podobi AZS se naj za leto 2008 pripravi nova oblika
medalj, plaket in pokalov za prvenstvena tekmovanja.
Sklep št. 43
Zaradi težav pri točkovanju mnogobojev se nabavi 10 izvodov tablic za mnogoboje.
Sklep št. 44
Do naslednje seje se pripravi program dela TK AZS za leto 2008.

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič
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