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
26. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 13. marca 2008
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur
Odsoten: Darjo Pungartnik
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 25. seje
2.
Potrditev zaključkov posveta delegatov AZS
3.
Analiza poročil delegatov AZS
4.
Homologiranje rekordov v dvorani
5.
Izobraževanja
6.
Razno

AD 1.
Sklepi 25. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji.
Sklep št. 50
Zapisnik 25. seje se potrdi.

AD 2.
V M hotelu je dne 1. februarja 2008 potekal posvet delegatov AZS, ki je ga je udeležilo 18
delegatov.
Po uvodnem pozdravu predsednika Tekmovalne komisije AZS Gabrijela Ambrožiča je bil potrjen
naslednji dnevni red:
1. Analiza sezone 2007
2. Novosti v Razpisih tekmovanj in Merilih za nastope v letu 2008
3. Razno
TK AZS in Timing Ljubljana sta opravila analizo dela v sezoni 2007 vsak zase ločeno, nato pa še
na skupni seji.
Izpostavljena je bila vloga delegatov AZS, ki so koordinatorji na samem tekmovanju.
Delegati so bili seznanjeni z dopisom, ki je bil posredovan vsem društvom v zvezi z odpravo
pomanjkljivosti infrastrukture na stadionih.
Novosti v Razpisih tekmovanj in Merilih za nastope v letu 2008 je podal Zdravko Peternelj.
Brošuro so delegate prejeli na posvetu.
V razpravi so bili izoblikovani naslednji zaključki:
1. Poročilo Timing Ljubljana se pošlje društvom in delegatom AZS.
2. Organizatorjem tekmovanj in delegatom AZS se pošlje pogodba in popis opreme za dotično
tekmovanje.
3. V primeru nastopov v mešani konkurenci mora služba za obdelavo podatkov le to označiti v
rezultatni listi.
4. Vsem delegatom se pošlje mnogobojske tablice AZS 2003.

5. Delegati po potrebi lahko uporabijo obrazec za pritožbe, ki ga je pripravil Franc Brinc.
6. Društvom se priporoča, da v teku tekmovanja spiker poskrbi tudi za objavo organizacijskega
odbora.
7. Ugotavljamo, da imajo trenerji čedalje več pripomb na izdelano štartno listo in da se čedalje
bolj impulzivno odzivajo na odločitve sodnikov.
8. V primeru, da je v disciplini prijavljeno več kot 40 atletov (zlasti skok v daljino), je
potrebno tekmovalce razdeliti v dve skupini.
9. V primeru, da pride do izjemne dolžine dvoranske tekme, je delegatska taksa enaka za
mnogobojsko tekmovanje.

AD 3.
26. januar 2008 – DP v dvorani za ml. mladince / mladinke v Šempetru pri Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. V štartni in rezultatni listi je v naslovni vrstici pomanjkljivo ime tekmovanja.
2. V rezultatni listi sta imela dva tekmovalca enak čas in sta si delila mesto. Po naknadnem
pregledu fotofiniša se je popravil vrstni red.
3. AD MASS Ljubljana je na komisijo naslovil pritožbo zaradi diskvalifikacije Strajnar Laure
v teku na 60 m ovire.
Sklep št. 51
Naziv tekmovanja v štartni in rezultatni listi mora biti napisan v celoti in enak kot je v
Razpisih tekmovanj.
Sklep št. 52
V primeru, da ima več tekmovalcev enak čas, mora operater Timing Ljubljana za
določitev vrstnega reda pregledati čase v tisočinkah sekunde in na podlagi tega določiti
vrstni red. V takem primeru priporočamo, da se v rezultatno listo poleg uradnega časa v
oklepaju vpiše tudi čas v tisočinkah sekunde.
Sklep št. 53
Pritožbo AD MASS Ljubljana je TK AZS posredovala Strokovnemu odboru atletskih
sodnikov.
Sklep št. 54
Na DP za ml. mladince in mladinke niso nastopili:
o AKŠ: Vesič Andraž (60m)
o B20: Jovanovič Uroš (60m)
o GO: Stupar Matija (60m), Jarebica Leon (višina)
o KLC: Korošec Lukas (palica)
o KRKA: Stipanovič Petja (60m), Ravbar Sara (višina)
o KRO: Saje Nataša (60m, daljina), Kocuvan Maja (60m, daljina),
o MASS: Hojč Alenka (troskok, višina), Šenica Špela (palica)
o PMB: Kapl Simona (60m ovire)
o PT: Zupanič Nina (troskok)
o VEL: Terzić Srečko (60m), Mežnar Jure (60m), Klinc Tomaž (60m),
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

27. januar 2008 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 in U12 v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. Zaradi velikega števila nastopajočih se je tekmovanje zavleklo v pozne večerne ure. Izredno
veliko število nastopajočih je bilo v skoku v daljino.
2. Trenerji so imeli pripombe na delo sodnikov pri skoku v daljino iz cone odriva.
Sklep št. 55
V letu 2009 se bo DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 in U12 pričelo 1 uro preje (ob
10.30 uri).
Sklep št. 56
V primeru večjega števila prijavljenih tekmovalcev v skoku v daljino se bo tekmovanje
odvijalo v dveh ali več skupinah.
Sklep št. 57
Pri izvedbi tehničnih disciplin v dvorani mora organizator tekmovanja zagotoviti
normalne pogoje za delo sodnikov ter gledalce in trenerje odmakniti dovolj daleč od
tekmovališč – vsaj 3 m.
Sklep št. 58
TK AZS ne bo izrekla kazni za nenastope pionirjev / pionirk U14 in U12 v dvorani.
27. januar 2008 – Miting v dvorani v Ljubljani (organizator AD Kronos Ljubljana)
V skoku v daljino je bil nastop v mešani konkurenci (Ž=4, M=5).
Sklep št. 59
V bodoče morajo delegati AZS in glavni sodniki poskrbeti, da se v štartno in rezultatno
listo vpiše, da je šlo za nastope v mešani konkurenci.
2. februar 2008 – DP v dvorani za st. mladince / mladinke v Šempetru pri Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. V štartni in rezultatni listi je v naslovni vrstici pomanjkljivo ime tekmovanja.
2. V skoku v daljino je bila uporabljena slaba odrivna deska.
3. Na začetku štarta tekov na 60 m je 3x zatajila štartna pištola.
4. V rezultatni listi sta imela dva tekmovalca v B finalu enak čas in sta si delila mesto. Po
naknadnem pregledu fotofiniša se je popravil vrstni red.
Sklep št. 60
Naziv tekmovanja v štartni in rezultatni listi mora biti napisan v celoti in enak kot je v
Razpisih tekmovanj.
Sklep št. 61
Organizator mora zamenjati odrivno desko, ker je obstoječa dotrajana.
Sklep št. 62
V primeru, da ima več tekmovalcev enak čas, mora operater Timing Ljubljana za
določitev vrstnega reda pregledati čase v tisočinkah sekunde in na podlagi tega določiti
vrstni red. V takem primeru priporočamo, da se v rezultatno listo poleg uradnega časa v
oklepaju vpiše tudi čas v tisočinkah sekunde.

Sklep št. 63
Na DP za st. mladince in mladinke niso nastopili:
o ASB: Babšek Saša (60m, daljina)
o GO: Čadež Tea (60m), Marinič Žan (palica), Humar Maja (višina)
o KAK: Dvornik Jernej (daljina)
o KRKA: Blatnik Simon (60m ovire, višina)
o MASS: Miklavčič Špela (60m), Zupančič Luka (60m)
o PMB: Skok Nina (višina)
o VEL: Trdin Ajda (60m)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

3. februar 2008 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 v Ljubljani
(organizator AD Kronos Ljubljana)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. V štartni in rezultatni listi je v naslovni vrstici pomanjkljivo ime tekmovanja.
2. V rezultatni listi se v naslovu tekmovanja pojavlja logotip organizatorja.
3. V skoku s palico je bil nastop v mešani konkurenci po odločitvi delegata AZS.
4. Štarter je imel težave z naboji za štartno pištolo (7 se jih ni sprožilo).
Sklep št. 64
Naziv tekmovanja v štartni in rezultatni listi mora biti napisan v celoti in enak kot je v
Razpisih tekmovanj.
Sklep št. 65
V vrstici z imenom tekmovanja se ne sme objavljati logotip organizatorja. Le-ta se lahko
objavi na ostalih mestih v štartni in rezultatni listi.
Sklep št. 66
TK AZS ne bo izrekla kazni za nenastope pionirjev / pionirk U16 v dvorani.
3. februar 2008 – Skakalni miting v dvorani v Šempetru pri Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Nastopi v mešani konkurenci so bili v skoku v daljino (Ž=8, M=4), v troskoku (Ž=3, M=2) in skoku
s palico (Ž=2, M=7).
Sklep št. 67
V bodoče morajo delegati AZS in glavni sodniki poskrbeti, da se v štartno in rezultatno
listo vpiše, da je šlo za nastope v mešani konkurenci.
9. februar 2008 – Odprto DP v dvorani za člane / članice v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. Dvojna rezultatna lista ni bila narejena v disciplinah, kjer so nastopili tuji tekmovalci.
Sklep št. 68
Delegat AZS in tajništvo tekmovanja morata v prihodnje poskrbeti, da se izdela dvojna
rezultatna lista v tistih disciplinah, v katerih nastopijo tuji tekmovalci.

Sklep št. 69
Na DP za člane in članice niso nastopili:
o B20: Kazič Mersiha (troskok)
o FIT: Rovan Jurij (palica)
o GO: Monfardini Simon (60m),
o KRO: Križaj Luka (60m)
o MASS: Robavs Anja (60m), Tajnikar Pia (60m), Bezlaj Andraž (60m, palica), Milenkovič Eva (daljina)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

16. februar 2008 – DP v krožnih tekih na Dunaju
DP v krožnih tekih se je odvijalo v okviru razpisanih disciplin mitinga na Dunaju. Trenerji so imeli
pripombe na razporeditev tekmovalcev v skupine, ker so naši atleti tekmovali skupaj s tujimi
tekmovalci. V prihodnje se pričakuje, da bodo imeli trenerji manj pripomb na sestavo skupin, saj
gostujemo in se moramo prilagoditi pravilom organizatorja mitinga.
Disciplina 3000 m za članice ni bila izvedena, ker je bila samo 1 prijavljena tekmovalka.
TK AZS je v času letošnjega prijavnega roka prejela pobudo, da se uvede tudi DP v krožnih tekih
za ml. mladince / mladinke. Na osnovi analize in pregleda števila nastopajočih ml. mladincev /
mladink na DP v krožnih tekih v kategoriji mladincev / mladink od leta 2004-2008 je bilo
ugotovljeno, da je nastopilo malo mlajših mladincev / mladink v tekih na 800 m do 3000 m ter da je
nepotrebno uvesti DP za kategorijo mlajših mladincev / mladink, ker bo nato problem izvedbe teh
disciplin v kategoriji st. mladincev / mladink.
Sklep št. 70
Na DP v krožnih tekih niso nastopili:
o AKŠ: Zemljak Andrej (400m-mi)
o KAK: Lihteneger Vidmajer Pina (3000m-me)
o KRO: Mihelič Maja (400m-me), Lindič Matej (400m-mi)
o MASS: Rode Jerneja (3000m-me), Miklavčič Špela (400m-me), Smole Jana (800m-me)
o MB 98: Fekonja Simona (3000m-me), Krašovec Nina (1500m-če)
o OL: Orešnik Sara (400m-če)
o OLK: Mitrič Manuela (800m-me)
o PMB: Vivod Vesna (400m-me)
o VEL: Lenart Matic (400-mi)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

23. februar 2008 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici
(organizator AD Almont Slovenska Bistrica)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. V sektorju so bile položene dvojne tatami blazine in prekrite s ponjavo. Kljub pritrditvi z
napenjalci se je ponjava nekoliko grbančila.
2. Kovinski obroč je nekoliko višji od zunanje površine (ravnine).
3. Zaustavitveni prag je po vsej dolžini (krivini) enako širok.
4. Obroč in prag nista bele barve.
Sklep št. 71
Organizator mora nabaviti zaustavitveni prag in prebarvati obroč in prag.

Sklep št. 72
Na DP v dvorani v suvanju krogle niso nastopili:
o ASB: Stegne Špela (sme)
o KP: Kopitar Leon (mmi), Juriševič Anja (sme)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

1. in 2. marec 2008 – DP v mnogobojih v dvorani v Slovenski Bistrici
(organizatorja AD Almont Slovenska Bistrica in AK Poljane Maribor)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. V mlajših kategorijah je bilo veliko število nastopajočih.
2. V rezultatni listi se v končni razpredelnici discipline ne vrstijo po zaporedju izvedbe.
3. V rezultatni listi, ki jo po koncu tekmovanja Timing Ljubljana preda organizatorju in objavi
na spletni strani AZS, niso objavljeni datumi izvedbe discipline.
4. Delegat AZS in nekateri trenerji so nekaj dni po tekmovanju izrazili dvom v dosežene čase
zadnje skupine pionirjev U16 v teku na 1000 m.
Sklep št. 73
V primeru velikega števila nastopajočih tekmovalcev / tekmovalk v peteroboju je 2. dan
tekmovanja izredno zahteven organizacijski zalogaj in bo potrebno za naslednjo sezono
prestaviti kakšno kategorijo na 1. dan. TK AZS bo na osnovi mnenj trenerjev
mnogobojcev pripravila predlog za sezono 2008.
Sklep št. 74
Tajništvo tekmovanja mora poskrbeti, da so na koncu rezultatne liste zapisane discipline
mnogoboja z rezultati in točkami po zaporedju izvedbe.
Sklep št. 75
Timing Ljubljana mora zagotoviti, da je v končni rezultatni listi na dvodnevnih
tekmovanjih ob vsaki disciplini zapisan datum izvedbe.
Sklep št. 76
Kljub izraženim dvomom v dosežene čase zadnje skupine pionirjev U16 v teku na 1000
m TK AZS prizna rezultate in vrstni red v kategoriji pionirjev U16.
Sklep št. 77
Na DP v mnogobojih v dvorani niso nastopili:
o PMB: Pregarc Matej (či), Močnik Teo (či), Ivanovski Matej (či), Himelrajh Sara (sme)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

2. marec 2008 – Zimsko prvenstvo v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji v Brežicah
(organizator AK FIT Brežice)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. Mreža za disk in kladivo je stara in neustrezna.
2. Na metališču za disk in kladivo je stara bela črta.
3. Na tekmovališčih ni bilo semaforjev in semaforistov.
4. V posameznih žirijah je bilo premajhno število sodnikov.
5. Ob otvoritvi tekmovanja ni bila predvajana himna.
Sklep št. 78
AK FIT Brežice mora urediti tekmovališče za met kladiva in diska do 1. avgusta 2008 in
o tem obvestiti TK AZS. V primeru, da tekmovališče ne bo urejeno do postavljenega

termina, se od tega datuma dalje prepove izvedba disciplin diska in kladiva na stadionu
v Brežicah.
Sklep št. 79
Na Zimskem prvenstvu v metih za članski in ml. mladinski kategoriji so v disciplini disk
in kopje nastopili veterani brez urejene registracije, zato jih TK AZS diskvalificira in
izloči iz rezultatne liste.
Sklep št. 80
Na Zimskem prvenstvu v metih za članski in ml. mladinski kategoriji niso nastopili:
o FIT: Tomažin Dorian (disk-mmi)
o KLC: Planko Luka (disk-mmi, kladivo-mmi)
o KRKA: Glivar Matej (disk-či, kladivo-či)
o MASS: Vogrič Jure (kopje-či)
o TRK: Ažman Aleš (disk-či)
o SAT: Marn Blaž (disk-mmi)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

9. marec 2008 – Zimsko prvenstvo v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji v Brežicah
(organizator AK FIT Brežice)
Iz poročil delegatov AZS in GS je bilo ugotovljeno:
1. Mreža za disk in kladivo je stara in neustrezna.
2. Na metališču za disk in kladivo je stara bela črta.
3. Na tekmovališčih ni bilo semaforjev.
Sklep št. 81
AK FIT Brežice mora urediti tekmovališče za met kladiva in diska do 1. avgusta 2008 in
o tem obvestiti TK AZS. V primeru, da tekmovališče ne bo urejeno do postavljenega
termina, se od tega datuma dalje prepove izvedba disciplin diska in kladiva na stadionu
v Brežicah.
Sklep št. 82
Na Zimskem prvenstvu v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji so v disciplini
disk in kopje nastopili veterani brez urejene registracije, zato jih TK AZS diskvalificira
in izloči iz rezultatne liste.
Sklep št. 83
Na Zimskem prvenstvu v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji niso nastopili:
o KRO: Mauhler David (disk-smi)
o SAT: Ravnikar Rok (disk-smi)
V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2008 morajo društva plačati kazen
v višini 4 € za vsak nenastop.

AD 4. – Homologiranje rekordov v dvorani
ČLANI
60 m ovire
Krogla

7.64
20.55
20.68

ZLATNAR Damjan-77
VODOVNIK Miroslav-77
VODOVNIK Miroslav-77

MASS
ASB
ASB

29.01.2008
23.02.2008
23.02.2008

Dunaj
Slovenska Bistrica
Slovenska Bistrica

AK POLJANE, Maribor

PMB

24.02.2008

Bratislava

ČLANICE
4 x 400 m

3:55.93

(VEIT S.-85, VIVOD V.-89, ŽIVKOVIČ U.-89, REBERNIK L.-91)

Troskok

14.60
15.08

ŠESTAK Marija-79
ŠESTAK Marija-79

MASS
MASS

08.02.2008
13.02.2008

Düsseldorf
Atene

MIHALINEC Maja-89
MIHALINEC Maja-89

VEL
VEL

09.02.2008
09.02.2008

Ljubljana
Ljubljana

JOVANOVIČ Uroš-91
ZEVNIK Vid-91

B20
FIT

16.02.2008
16.02.2008

Dunaj
Dunaj

REBERNIK Liona-91
REBERNIK Liona-91
REBERNIK Liona-91
LEBENIČNIK Monika-92

PMB
PMB
PMB
KLC

29.01.2008
10.02.2008
16.02.2008
23.02.2008

Dunaj
Linz
Dunaj
Slovenska Bistrica

TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94

KRO
KRO
KRO
KRO

16.02.2008
27.01.2008
03.02.2008
03.02.2008

Dunaj
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

JOVANOVIČ Bojan-95

B020

27.01.2008

Ljubljana

GORZA Hana-95
ŠEPETAVC Manca-95

DOM
MASS

27.01.2008
27.01.2008

Ljubljana
Ljubljana

PUGELJ Miha-97

B20

27.01.2008

Ljubljana

LUKAS Tjaša-97

PMB

27.01.2008

Ljubljana

STAREJŠE MLADINKE
60 m

7.49
7.42

MLAJŠI MLADINCI
400 m
3000 m

50.43
8:46.61

MLAJŠE MLADINKE
200 m
400 m
Krogla-3

24.79
56.97
56.38
13.84

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

57.92
8.91
8.91
8.85

PIONIRJI (U14)
60 m ov. (12.00/76.2/7.00)

9.97

PIONIRKE (U14)
60 m ov. (12.00/76.2/7.00)

9.49
9.19

PIONIRJI (U12)
Višina

1.25

PIONIRKE (U12)
Daljina (cona)

4.51

Sklep št. 84
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani. Rezultat Marije
Šestak v troskoku (15.08m) se prizna samo kot nov državni rekord v dvorani.
Sklep št. 85
V primeru izenačenega ali doseženega novega absolutnega ali klubskega rekorda v
štafetnih tekih na tekmovanjih v tujini opravi znotraj ekipe žreb za kontrolo dopinga
tajnik TK AZS.
Sklep št. 86
TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov kot novih rekordov v dvorani zaradi
neopravljene kontrole dopinga.
STAREJŠI MLADINCI
Sedmeroboj

4.589

SRPČIČ Tadej-89

(60m-LJ-SP(6)-HJ / 60mH (13.72/100/9.14)-PV-1000m)

FIT

16./17.02.2008

Budimpešta

(7.45-6.45-11.41-1.82 / 8.79-3.80-3:06.29)

STAREJŠE MLADINKE
200 m

24.79

REBERNIK Liona-91

PMB

29.01.2008

Dunaj

AD 5. - Razno
1. TK AZS daje ponovno pobudo direktorju AZS, da se dogovori za sestanek z MŠŠ in FŠO v
zvezi z izgradnjo atletskih štadionov. Opažamo namreč, da se pri načrtovanju in izgradnji
štadionov dogajajo pomanjkljivosti in s tem škoda ter ne upoštevajo kriteriji, ki veljajo po
svetu.
2. TK AZS potrjuje sledeče spremembe:
a) Ekipno mladinsko prvenstvo Slovenije se prestavi iz 11.maja 2008 na 25. maj 2008.
b) Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih se prestavi iz 24.- 25. maja 2008 na 31. maj in
1. junij 2008. Organizator tekmovanja je AK Poljane Maribor.
c) Organizator DP za mlajše člane / članice (28.- 29. junij 2008) je AK Cestno podjetje
Ptuj.
3. Združenje atletskih veteranov Slovenije organizira tekmovanja po Pravilih za atletska
tekmovanja in po svojih pravilih, zato naj združenje tudi vodi svojo statistiko (rekordi,
tablice).
4. Obvestilo IAAF o disciplinah za starostno kategorijo pionirjev / pionirk U16 se posreduje
Strokovnemu svetu AZS.
5. Na prošnjo avstrijskega glavnega trenerja za mnogoboje bo na Odprtem prvenstvu Slovenije
v mnogobojih omogočen nastop v kategorji mladincev / mladink in ml. mladincev / mladink
boljšim posameznikom iz Avstrije.
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