
  

 

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 

 

25. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v četrtek, 3. 
novembra 2016 ob 16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 24. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Koledarska borza 
5. Priročnik za sezono 2017 - novosti 
6. Zapisnik o pregledu opreme za merjenje časov Protime.E 
7. Naj organizator 2016 
8. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 24. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 24. seje TtK AZS. 

 
AD 2. 
 

9. - 10. julij 2016 – DP za mlajše člane in članice v Novi Gorici 
                                 (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 76 atletov in atletinj iz 20 klubov. V okviru mitinga je nastopilo še 25 
tekmovalcev iz 11 klubov. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno. Zaradi visoke vročine je organizator poskrbel za dovolj 
vode za tekmovalce in uradno osebje. 
Prvi dan tekmovanja je prišlo do zamika v urniku, ker ekipe niso uspele priti pravočasno zaradi 
zastojev na cesti. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 3.9  Sodniška služba 3.8 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.14 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Sklep št. 2 
Na DP za mlajše člane in članice ni nastopil: 
GO: Leban Enej (200m) 

 

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

 



9. - 10. julij 2016 – DP za starejše mladince in mladinke v Novi Gorici 
                                 (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 220 atletov in atletinj iz 31 klubov. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno. Zaradi visoke vročine je organizator poskrbel za dovolj 
vode za tekmovalce in uradno osebje. 
Prvi dan tekmovanja je prišlo do zamika v urniku, ker ekipe niso uspele priti pravočasno zaradi 
zastojev na cesti. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 3.9  Sodniška služba 3.8 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.14 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Sklep št. 3 
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 
ADP: Štamcar Bor (400m ovire) 
KLC: Čop Nastja (200m) 
NAV: Davidović Domen (800m) 
PT: Petek Katja (800m) 
SLG: Andrejc Žiga (200m), Fijavž Tjaša (200m), Pisnik Veronika (200m) 
VEL: Majcenovič Teodor (800m), Bračič Živa (3000m) 

 

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 starejše mladince in mladinke nista nastopili štafeti: 
KLC: 4x100m (smi) 

KRO: 4x100m (sme/2) 
 

V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 morata društvi plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 

 
V teku na 200 m je nastopil Zupanc Anej (Kladivar Celje) v skupini, ki se ni upoštevala za sestavo 
finalistov (nastopajoči niso imeli rezultata za nastop med 24 najboljših atletov). 
 

Sklep št. 4 
Delegat AZS je naredil napako, ker je spregledal, da je atlet uvrščen po času v listo 
finalistov na 200 m. 

 
 

24. - 25. september 2016 – Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12 v 
                                             Mariboru (organizator AK Koper) 
 

Zaradi zasedenosti objekta v Kopru je AK Koper tekmovanje izpeljal v Mariboru ob pomoči 
atletskih delavcev AD Štajerska Maribor. Na tekmovanju je nastopilo preko 430 tekmovalcev iz 25 
društev in 6 OŠ. Pogoji za tekmovanje so bili dobri. 
Na koncu tekmovanja so bile podeljene le simbolične diplome, ker je organizator tekmovanja 
pozabil priznanja v Kopru. Zagotovil je, da bodo priznanja poslana prejemnikom po pošti. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 1 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 3 
Prijavnica 4.2  Skupna ocena 5.84 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    

 



Sklep št. 5 
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili: 
ADAS: Korošec Eva (200m) 
KLC: Zakošek Iza (60m, 200m) 
KRKA: Blažič Ana (60m) 
KRO: Logar Špela (1000m, krogla) 
TRK: Potnik Jon (krogla), Bajželj Taja (60m, 200m) 
VEL: Juhart Hana (višina, vorteks) 

 

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. 

 
Sklep št. 6 

Zaradi kršenja določil Priro čnika za atletsko sezono 2016 se diskvalificira: 
 

4x200m – pionirji U14: AK Triglav Kranj 
(Martinek Miha - pionir U14 / nenastop v vorteksu - točka 4.1.19. (o)). 
 
Na tekmovanju ni bilo kontrole orodja (krogla) v obeh starostnih kategorijah. 
 

Sklep št. 7 
Individualni rezultati atletov in atletinj v suvanj u krogle se ne priznajo, ker ni bila 
opravljena kontrola orodja. 
Rezultati se priznajo samo za ekipni vrstni red društev. 

 

Sklep št. 8 
Zaradi kršitve Pravil za atletska tekmovanja in določil v Priro čniku za atletsko sezono 
2016, točka 4.1.19. (g), se zaradi napake v službi ceremonial in nepodeljenih priznanj, 
izreka AK Koper kazen v višini 40,00 EUR. 

 
 

1. in 2. oktober 2016 – APS v mnogobojih v Novi Gorici 
                                       (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo preko 125 atletov in atletinj iz 22 klubov, treh OŠ ter Hrvaške in Italije. 
Vodenje tekmovanja je bilo solidno, je pa oseba opravljala še druga dela. 
Organizator tekmovanja ni zagotovil še enega dodatnega skakališča v višino, zato je tekmovanje v 
tej disciplini potekalo zelo dolgo. 
Organizator tekmovanja in delegat AZS nista preverila, ali so zagotovljena priznanja za podelitve. 
Dan po tekmovanju so našli priznanja v poštnem predalu. Priznanja so bila poslana prejemnikom s 
strani AZS. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili spremenljivi (delno sončno, oblačno dež). 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3  Ceremonial 1 
Tehnična služba 2  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 3.9  Sodniška služba 3.8 
Prijavnica 3.7  Skupna ocena 4.74 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Sklep št. 9 
Na APS v mnogobojih niso nastopili: 
DOM: Vuk Maruška (peU12), Parkelj Zala (peU12) 
GO: Štravs Sara (peU16), Simčič Sašo (piU12), Novak Natan (piU12) 
KRO: Črnko Nika (peU14) 
MASS: Šulman Bruno (mmi) 
PAN: Kadiš Maja (če) 

 

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. 



Sklep št. 10 
Zaradi napak delegata AZS, glavnega sodnika in vodje tekmovanja ter kršenja Pravil za 
atletska tekmovanja, 200. člen, točka 10., se diskvalificira: 

 

Šuligoj Žiga (AK Gorica Nova Gorica) – osmeroboj 
 
Sklep št. 11 

Zaradi kršitve Pravil za atletska tekmovanja in določil v Priro čniku za atletsko sezono 
2016, točka 4.1.19. (g), se zaradi napake v službi ceremonial in nepodeljenih priznanj, 
izreka AK Gorica Nova Gorica kazen v višini 40,00 EUR. 

 
 

2. oktober 2016 – DP v cestnem teku na 10 km v Slovenj Gradcu 
                   (organizator AK Slovenj Gradec) 

 
 

Nastopilo je 153 tekmovalcev. Tekmovanje ni bilo najbolje organizirano (premalo sodnikov in 
redarjev, slabo izdelana štartna in rezultatna lista). Traso proge so popravili na podlagi uradno 
opravljene meritve. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3  Ceremonial 3 
Tehnična služba 3  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 3.5  Sodniška služba 3.2 
Prijavnica 4  Skupna ocena 4.74 
Objava rezultatov in napovedovanje 3    
 
 

8. oktober 2016 – Kros občinskih reprezentanc na Ravnah (organizator KAK Ravne) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 12 občinskih reprezentanc s preko 245 tekmovalci. Tekmovanje je bilo 
pravočasno načrtovano in primerno vodeno. Pogoji za tekmovanje so bili dobri. Glede na možnosti, 
ki so v parku, je bila proga nezahtevna (trasa proge je potekala po preveč makadamskih poteh). 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4.3  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.4  Sodniška služba 5 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.58 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
 

30. oktober 2016 – DP v polmaratonu v Ljubljani (organizator OO MO Ljubljana) 
 

Tekmovanje je bilo organizirano v obliki primerljivih tovrstnih mednarodnih dogodkov s pestrim 
spremljevalnim programom. Postaj z vodo je bilo glede na vremenske razmere premalo. Postavljene 
bi morale biti na vsakih 5 km med okrepčevalnimi postajami. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 5 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4 
Prijavnica 5  Skupna ocena 6.86 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    



AD 3. - Rekordi na prostem za leto 2016 
 
STAREJŠI MLADINCI / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 10 km 49:29  TESOVNIK Anže-98 MASS 30.10.2016 Trieste 
 
PIONIRJI - U14 
 

Hoja 2000 m 12:40.04  LAZAR Jon-03 VEL 24.09.2016 Maribor 
 
PIONIRKE - U12 
Hoja 1000 m 5:17.4  REICHT Tamara-05 ŠTA 22.10.2016 Gorizia 
 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
Hoja 1 km 4:49  REICHT Tamara-05 ŠTA 30.10.2016 Trieste 
 

Sklep št. 12 
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljši rezultat na 
prostem za leto 2016. 

 
 
Sklep št. 13 

TtK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov za nov rekord, ker o rekordu ni bila 
obveščena Komisija za antidoping AZS. 

 

MLAJŠE ČLANICE 
4 x 100 m 48.19  SLOVENIJA SLO 15.07.2016 Maribor 
(reprezentanca) SLEJKO T.-94, POGOREVC M.-96, PODLESNIK V.-94, DEBEVEC K.-96 
 

STAREJŠE MLADINKE 
Cestni tek 10 km 37:30 STAUBER Laura-00 ŠTA 02.10.2016 Slovenj Gradec 
 37:14 STAUBER Laura-00 ŠTA 30.10.2016 Ljubljana 

 
Sklep št. 14 

TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov za nov rekord v skladu s Priročnikom za 
sezono 2016, določilo 4.1.16., točka (č), tretja alinea. 

 

MLAJŠE MLADINKE 
Cestni tek 10 km 37:30 STAUBER Laura-00 ŠTA 02.10.2016 Slovenj Gradec 
 37:14 STAUBER Laura-00 ŠTA 30.10.2016 Ljubljana 
 
 
TtK AZS razveljavlja sklep št. 7, sprejet na 24. seji dne 20.09.2016, ko je v kategoriji pionirjev U16 
priznala rekord v hoji na 3000 m. Naknadno je bilo ugotovljeno, da je bil leta 2013 na pionirskem 
reprezentančnem srečanju dosežen boljši rezultat. 
 

PIONIRJI – U16 
Hoja 3000 m 15:16.77  TESOVNIK Anže-98 MASS 28.09.2013 Budimpešta 
 

Sklep št. 15 
TtK AZS potrdi zgoraj navedeni rezultat za nov rekord v hoji na 3000 m v kategoriji 
pionirjev U16. 

 
 
TtK AZS dopolnjuje sklep št. 26, sprejet na 15. seji dne 05.03.2015, ko je v kategoriji starejših 
mladink priznala rekord Omerzu Lari v skoku v višino v dvorani. Rezultat 1.85 m je hkrati tudi nov 
rekord v kategoriji starejših mladink na prostem. 
 

STAREJŠE MLADINKE 
Višina 1.85  OMERZU Lara-98 BRE 07.02.2015 Celje 
 

Sklep št. 16 
TtK AZS potrdi zgoraj navedeni rezultat za nov rekord v skoku v višino na prostem v 
kategoriji starejših mladink. 



TtK AZS priznava rekorde tudi v cestnih tekih v spodaj navedenih kategorijah na razdaljah: 
• Mlajši mladinci / mlajše mladinke: 10 km 
• Starejši mladinci / starejše mladinke: 10 km, polmaraton 
• Mlajši člani / mlajše članice: 10 km, polmaraton, maraton 
• Člani / članice: 10 km, polmaraton, maraton 

 

Sklep št. 17 
Rekordi v cestnih tekih se bodo vodili in priznali na progah, ki so izmerjene od uradnih 
merilcev AZS. 
Za priznavanje rekorda v cestnih tekih, ki so doseženi v tujini, mora rekorder predložiti 
TtK AZS meritveno poročilo. 

 
 

AD 4. 
 

1. 
TtK AZS bo na posvetu ZATS sodelovala s tematiko Načrtovanje in izvedba tekmovanj ter kriterij 
za ocenjevanje, ki ga bodo trenerjem predstavili Aleš Bezjak, Andrej Udovč in Zdravko Peternelj. 
 
2. 
Društva so bila z dopisom dne 19. oktobra 2016 pozvana k oddaji kandidatur za organizacijo 
tekmovanj v letu 2017. 
TtK AZS je na seji pregledala prispele kandidature za organizatorje tekmovanj v letu 2017 in 
ugotovila, da vsi kandidati za organizatorje tekmovanj  izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej 4. 
točke Pravil koledarske borze.  
 

Za nekaj tekmovanj ni nihče kandidiral, zato TtK AZS ponovno poziva vsa društva, da pošljejo 
kandidaturo za tekmovanja brez prijavljenega organizatorja. Rok za prijavo je torek, 8. november 
2016 do 24.00 ure. 
 

V skladu z drugim odstavkom 8. točke Pravil koledarske borze (sprejeta na 39. seji UO AZS dne 
24.11.2015) bo TtK AZS v primeru, da za organizatorja prvenstvenega tekmovanja ne bo nobenega 
kandidata, pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo z licitacijo na borzi 
pridobilo organizacijo zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja ali pa tekmovanje z večjim 
številom nastopajočih. 
 

Društva bodo o tem obveščena v sredo, 9. novembra 2016! 
 
AD 5. 
 

TtK AZS je obravnavala pobude za dopolnitev v Priročniku za atletsko sezono 2017 in sprejela 
sledeče zaključke: 

• Na APS v mnogobojih se obe kategoriji pionirjev U12 (četveroboj) izvedeta 1. dan 
tekmovanja. Razlog za spremembo je v tem, ker je 1. dan tekmovanja manj dolgih metov 
kot 2. dan. 

• Na posamičnih DP v mlajši članski in starejši mladinski kategoriji lahko nastopijo tujci ob 
izpolnjevanju predpisane norme. V tekih nastopijo samo v kvalifikacijah, v daljinskih 
skokih in metih pa imajo 3 poskuse. Norme pripravita Aleš Bezjak in Borut Podgornik. 

•  Prijava v IS AZS za pokalna tekmovanja (APS) bo možna do srede do 24.00 ure na podlagi 
uradnih tablic AZS, ki bodo objavljena dva dni pred končnim rokom za prijavo. 

• Štartna lista za vsa prvenstvena tekmovanja po koledarju AZS mora biti objavljena 
najkasneje v četrtek, do 18.00 ure. 

• Organizatorjem tekmovanj priporočamo, da dajo na štartne številke tudi priimke 
tekmovalcev, še zlasti na članskem DP in APS za člane in članice. 



• V omejitvah nastopanja se v kategorijah od mlajših mladincev / mlajših mladink do 
pionirjev / pionirk U6 dopolni določilo, da lahko tekmovalci v daljšem teku ali hoji 
nastopijo še v štafeti. 

 
Priročnik za atletsko sezono 2017 se izdela tudi v tiskani obliki. 
 
AD 6. 
 

Na zahtevo TtK AZS je bil opravljen pregled opreme za meritve elektronskih časov na mitingih in 
strokovna usposobljenost osebja Protim.E d.o.o. na mitingu na Bledu dne, 8. oktobra 2016. Ekipa 
uporablja opremo proizvajalca Time Tronics. 
 

Sklep št. 18 
Ekipa Protim.E d.o.o. izpolnjuje pogoje za opravljanje meritve časov s sistemom za 
popolno avtomatično merjenje časov.  
Obdelavo podatkov mora še dograditi in odpraviti pomanjkljivosti. O tem mora 
pravočasno obvesti TtK AZS in ji posredovati tudi vzorce. 

 
AD 7. 
 

TK AZS predlaga Komisiji za nagrade in priznanja AZS, da se v skladu s 15. členom Pravilnika o 
priznanjih podeli priznanje AK Asfalt Kovač Šentjur za najboljšega organizatorja atletskega 
tekmovanja za leto 2015. 
 

Sklep št. 19 
AK Asfalt Kova č Šentjur se podeli priznanje za zelo dobro organizacijo Prvenstva 
Slovenije v krosu in že 13. tradicionalnega mitinga. 

 
AD 8. 
 
 

1. 
Na mitingu na Bledu (08.10.216) je prišlo do nastopov v mešani konkurenci v teku na 200 m in 600 
m.  
 

Sklep št. 20 
TtK AZS ne prizna rezultatov na 600 m v kategoriji pionirjev U14 ter ne prizna 
rezultatov na 200 m v kategoriji mlajših mladink. 

 
 
 
 

 
 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič  
 


