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
25. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 22. januarja 2008
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Darjo Pungartnik, Boris Mikuždirektor AZS, Gojko Zalokar-direktor Timing Ljubljana
Odsoten: Benjamin Piškur
Dnevni red:
1. Analiza sezone 2007 z vidika merjenja časov in obdelave podatkov in izhodišča za leto 2008
2. Pregled zapisnika 24. seje TK AZS
3. Nastopi v mešani konkurenci
4. Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem
5. Razno

AD 1.
TK AZS je pripravila analizo dela Timing Ljubljana, ki je v skladu s pogodbo opravljal merjenje
časov in obdelavo podatkov na posamičnih, pokalnih in ekipnih prvenstvenih tekmovanjih ter na
mitingih mednarodne lige. Z analizo je bil seznanjen Timing Ljubljana, ki je pripravil odgovore na
vsa postavljena vprašanja, hkrati pa je na seji podal tudi svoje poročilo in predloge za prihodnje.
Po obravnavi analize so bili sprejeti naslednji zaključki:
o analiza dela Timing Ljubljana v letu 2008 se naj opravi konec oktobra (pred koledarsko
borzo)
o največ pomanjkljivosti se še vedno pojavlja v službi tajništva tekmovanja, zato je naloga
organizacijskega odbora, da planira to službo, ki je hkrati tudi odgovorna za obdelavo
podatkov
o delegat AZS se mora bolj aktivno vključiti v delo organizacije tekmovanja in ne toliko v
delo sodniške službe
o prijavnica mora obrazce sestave štafet obvezno posredovati v tajništvo (službo za obdelavo
podatkov)
o na tekmovanjih v mnogoboju mora biti izdelana preglednica vseh nastopajočih z vsemi
rezultati in točkami za dosežen rezultat
o rezultati se takoj po tekmovanju obvezno objavijo na spletni strani AZS
o društva so bila že večkrat seznanjena s pomanjkljivo infrastrukturo na stadionih, kar
posledično pomeni tudi težave pri delu merilne ekipe
o čedalje bolj se opaža nespoštovanje trenerjev do dela sodnikov, delegatov, merilne ekipe
o nadaljevati je potrebno z izobraževanji tajnikov in vodij tekmovanj.

AD 2.
Sklepi 24. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji.
Sklep št. 45
Zapisnik 24. seje se potrdi.
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AD 3.
Na kongresu IAAF v Osaki so bile sprejete dopolnitve Pravil za atletska tekmovanja. Spremembe
so bile sprejete tudi v zvezi z nastopi v mešani konkurenci, o čemer govori 147. člen pravil.
Kongres v Osaki je zavzel tudi stališče, da rezultati, doseženi v mešanih nastopih ne veljajo za
priznanje svetovnega rekorda in ne veljajo za izpolnjeno normo za nastop za velika mednarodna
tekmovanja.
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije in Tekmovalna komisija AZS sta zavzeli
stališče, da nastopi v mešani konkurenci niso dovoljeni na posamičnih, pokalnih, ekipnih
tekmovanjih in mitingih mednarodne lige. Vse eventuelne izjeme nastopov na zgoraj navedenih
tekmovanjih so v pristojnosti TK AZS oziroma na samem tekmovanju delegata AZS.
Na mitingih, ki jih organizirajo društva, se organizator sam odloči o nastopu v mešani
konkurenci.
Sklep št. 46
V primeru, da na tekmovanjih v Sloveniji pride do nastopov v mešani konkurenci,
rezultati ne bodo priznani za nove rekorde in se ne bodo upoštevali za izpolnjeno
normo za nastop na velikih mednarodnih tekmovanjih. Državni rekordi se bodo
priznali v tehničnih disciplinah.

AD 4. – Homologiranje rekordov na prostem za leto 2007
PIONIRKE - U14
1000 m
Žogica-250 g

3:07.86
61.67
63.30

REBERNIK Dorotea-94
MANDL Ina-94
MANDL Ina-94

PMB
PMB
PMB

05.10.2007
19.09.2007
19.09.2007

Maribor
Brno
Brno

AD 4. – Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2007
PIONIRJI (U16)
Troskok
Višina

13.47
1.98

PICULIN Luka-92
HAJDU Gašper-92

GO
MASS

22.12.2007
22.12.2007

Šempeter pri Gorici
Šempeter pri Gorici

BITEŽNIK Miha-94

GO

22.12.2007

Šempeter pri Gorici

BRECELJ Tina-94
BRECELJ Tina-94

GO
GO

22.12.2007
22.12.2007

Šempeter pri Gorici
Šempeter pri Gorici

DEBEVEC Kaja-96
BUCIK Tjaša-96

MASS
GO

22.12.2007
28.01.2007

Šempeter pri Gorici
Slovenska Bistrica

PIONIRJI (U14)
60 m

7.69

PIONIRKE (U14)
Višina

1.45
1.50

PIONIRKE (U12)
60 m
Višina

8.43
1.30

AD 4. – Homologiranje rekordov v dvorani za leto 2008
STAREJŠE MLADINKE
60 m

7.49

MIHALINEC Maja-89

VEL

11.01.2008

Celje

STRAJNAR Laura-93

MASS

11.01.2008

Celje

TROŠT Eva-94

KRO

11.01.2008

Celje

MLAJŠE MLADINKE
60 m ovire

8.73

(13.00/76.2/8.25)

PIONIRKE (U16)
60 m ov. (76.2/7.50)

8.96

Sklep št. 47
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani in na prostem.
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AD 5.
1.
TK AZS je potrdila vsebinski in finančni načrt dela za leto 2008.
2.
TK AZS je obravnavala dopis Andreja Poljanca in pripravila odgovor za UO AZS ter predstavnika
atletov.
3.
TK AZS potrdi
Sklep št. 48
Na podlagi odločitve Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije se prvotno
diskvalificirane tekmovalcu – Peter Šajn iz AD MASS Ljubljana – priznata uvrstitev (2.
mesto) in rezultat (1:07.55), dosežen na DP za člane in članice za leto 2007.
4.
Po že razpisanem mitingu se dan ali dva dni pred tekmovanjem pojavi potreba po izvedbi dodatne
discipline.
Sklep št. 49
TK AZS bo priznala rezultate, če je bil miting razpisan v skladu z Razpisi tekmovanj
2008 in če so se izvedle največ tri dodatne discipline tik pred zdajci na mitingu.
5.
Na naših DP v maratonu, polmaratonu in teku na 10 km (steza in cesta) lahko nastopajo starostne
kategorije st. mladincev, ml. mladincev in pionirjev, ki pa so v nasprotju s pravili za atletska
tekmovanja oziroma določili IAAF in EAA. TK AZS daje pobudo strokovnemu svetu, da v letu
2009 na omenjenih tekmovanjih upoštevamo enake letnike kot ji določata IAAF in EAA.
Razdalja
Maraton
Polmaraton
10 km - cesta
10km - stadion

AZS – trenutno velja

Predlog TK AZS:
Razdalja
Maraton
Polmaraton
10 km – cesta
in stadion

IAAF, EAA

V letu tekmovanja stari 18 in 19 let (mi)
V letu tekmovanja stari 16 do 19 let (mi)
V letu tekmovanja stari 15 do 17 let (mmi)
V letu tekmovanja stari 18 in 19 let (smi)
V letu tekmovanja stari 16 in 17 let (mmi)
V letu tekmovanja stari 18 in 19 let (smi)

18 in 19 let stari ne morejo nastopiti
16 in 17 let stari ne morejo nastopiti na 10
km in v maratonu (IAAF)
16 let in starejši lahko nastopijo na 10 km
(EAA).

AZS

Mladinske kategorije ni
Nastopajo mladinci, stari 18 in 19 let
Nastopajo mladinci, stari 18 in 19 let in
mladinci, stari 16 in 17 let.

6.
Na mitingu AK Olimpija Ljubljana dne 19. januarja 2008 sta se izvedli dve disciplini, ki nista bili
objavljeni v razpisu mitinga. V skladu s sklepom št. 49 TK AZS potrjuje rezultate v disciplini 60 m
ovire za člane in skok s palico za člane.
7.
Na mitingu v Udinah dne 20. januarja 2008 in dne 27. januarja 2008 sta se disciplini skok s palico
in troskok izvedli v mešani konkurenci. V omenjenem primeru se upošteva sklep št. 46.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič
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