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Z A P I S N I K
27. korespondenčne seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v sredo,
2. aprila 2008.
Dnevni red:
1.
DP v dolgih tekih
2.
Odprto DP za člane in članice
3.
DP v krosu

AD 1.
Planirano DP v dolgih tekih dne 22. marca 2008 je odpadlo zaradi slabega vremena. Glede na
zasedenost objekta in pobudo predsednika Strokovnega sveta AZS je TK AZS potrdila termin izvedbe
DP v dolgih tekih za 5. april 2008.
Z ozirom, da je bilo DP v dolgih tekih prestavljeno za 14 dni in ker se pojavljajo želje po dodatnih
prijavah za nastop na DP v dolgih tekih zaradi bolezni ali odsotnosti atletov / atletinj v prvotno
planiranem terminu, je TK AZS sprejela:
Sklep št. 87
Dodatne prijave za Odprto DP v dolgih tekih so možne na AZS do četrtka, 3. aprila 2008
do 12.00 ure.

AD 2.
Odprto DP za člane in članice je planirano za 19. in 20. julij 2008 v Mariboru. Olimpijski komite
Slovenije načrtuje skupaj s TV Slovenija predstavitev udeležencev letošnjih POI Peking in snemanje
olimpijske odprave za 20. julij 2008. V atletski ekipi je trenutno 16 kandidatov z izpolnjeno A ali B
normo. Zaradi pogodbenih obveznosti olimpijskih kandidatov in prisotnosti na snemanju, bi bilo naše
DP zaradi odsotnosti atletov in atletinj okrnjeno.
Sklep št. 88
Odprto DP za člane in članice se bo izvedlo po dogovoru z organizatorjem AK Poljane
Maribor v petek, 18. julija 2008 in v soboto, 19. julija 2008 po urniku v Razpisih
tekmovanj 2008.

AD 3.
Na DP v krosu so v kategoriji pionirke U12 opravili proglasitev, preden so bili objavljeni uradni
rezultati. Za 3. mesto je medaljo prejela Sedonja Simona (Panvita Murska Sobota). Iz biltena z
rezultati je razvidno, da je 3. mesto osvojila Kujan Maruša (Žalec), ki pa medalje ni prejela.
Na osnovi informacij delegata AZS in predstavnikov obeh klubov ni bil podan noben ugovor ali
pritožba po uradni objavi rezultatov.
Predlog sklepa št. 89
TK AZS potrdi vrstni red v kategoriji pionirk U12. AZS pošlje bronasto medaljo Kujan
Maruši (AK Žalec) za osvojeno 3. mesto.
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