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
28. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v sredo, 2. julija 2008 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 26. in 27. seje
2.
Analiza poročil delegatov AZS
3.
Homologiranje rekordov na prostem
4.
Pritožba AD MASS Ljubljana
5.
Pritožba AK Postojna
6.
Razno

AD 1.
Sklepi 26. in 27. seje TK AZS so bili realizirani ali pa so v realizaciji.
Sklep št. 90
Zapisnika 26. in 27. seje se potrdita.

AD 2.
TK AZS je opravila analizo prvenstvenih tekmovanj in mitingov za obdobje od 15. marca do 30.
junija 2008.
Iz poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov je razvidno:
• razprava na Skupščini AZS o razvoju tekmovalnega sistema in organizacija tekmovanj je
pripomogla k temu, da so se društva lotila organizacije tekmovanj z nekoliko večjo
zavzetostjo in odgovornostjo, kar pa še ne pomeni, da smo lahko zadovoljni. Vse preveč
aktivnosti in nalog sloni na posameznikih, ki vodijo več služb hkrati. Število osebja v
posameznih službah kronično primanjkuje. Ponekod je čedalje težje zagotoviti zadostno
število sodnikov ali pa organizator tekmovanja pogojuje, koliko sodnikov je potrebno za
določen nivo tekmovanja. Osebe, ki so zadolžene kot vodja tekmovanja, slabo vodijo ali pa
ne zanjo voditi tekmo. Prav tako so najave iz posameznih okolij, da v prihodnje ne bodo več
organizirali tekmovanja, ker so s tem povezani visoki stroški.
Apeliramo na vse organizatorje, da poskušajo pripraviti čim boljšo izvedbo tekmovanja, z
zadostnim številom osebja v posameznih službah in da se atletom zagotovijo kar se da
najboljši pogoji za tekmovanje.
• nadaljuje se negativni trend nastopanja atletov in atletinj v finalu APS za člane in članice,
saj se zaradi odpovedi v finale uvrščajo šeste, sedme in celo osme rezerve. Ponovno
apeliramo na UO AZS, da je finale APS in DP obvezno za vse članske in mladinske
reprezentante oziroma za vse, ki so vključeni v NPE.

•

na objektih opažamo pomanjkljivosti, ki jih je potrebno takoj odpraviti:
a.) v Novi Gorici je potrebno obnoviti robnike na notranji strani steze (le ti so na več mestih
polomljeni)
b.) v Slovenski Bistrici so na tekališču slabo vidne črte, ki razmejujejo proge
c.) v Slovenski Bistrici in v Ljubljani je potrebno obnoviti ciljno črto v skladu s pravili
• v letošnjem letu se je povečalo število tekmovanj mednarodne atletske lige. Glede na
dogovor med organizatorji teh mitingov in AZS, ugotavljamo izrazit padec števila
nastopajočih v posameznih disciplinah ter neenakomerno porazdeljenost števila disciplin.
Zelo slaba udeležba je bila v Novi Gorici, nekoliko boljša pa je bila v Slov. Bistrici, ki pa bi
bila večja, če ne bi prišlo tik pred zdajci do prestavitve termina iz sobote na nedeljo, ko je
bilo hkrati v Ljubljani Ekipno mladinsko prvenstvo. Zaradi dveh tekmovanj na isti dan so
bili oškodovani predvsem mladi atleti. Že določene termine lahko spreminja izključno TK
AZS.
Ob temeljiti analizi ob koncu sezone bo potrebno razmišljati o zmanjšanju števila
organizatorjev, določiti natančne obveznosti organizatorjev in dvigniti kvaliteto organizacije
na višji kakovostni nivo.
V Ljubljani je bil planiran TV prenos, ki pa je bil odpovedan zaradi slabše udeležbe. V tem
letu je bila v Ljubljani tudi slabša organizacija same tekme, saj sta vodstvo in tajništvo
tekmovanja slabše opravila svoje delo.
Ocenjujemo tudi, da je grafika posnetkov in TV prenosa mitingov mednarodne lige zelo
stara. Izvajalcu tega dela je potrebno prenesti pobudo, da se pristopi k izboljšanju ali
izdelavi nove grafike.

AD 3. – Homologiranje rekordov na prostem za leto 2007
ČLANICE
4 x 400 m

3:45.19

AD KLADIVAR, Celje

(klubski)

KLC

10.06.2007

Celje

RIJAVEC A.-90, KLEMEN U.-82, JURČAK T.-77, ČEPLAK J.-76

Popravek sklepa št. 26, sprejet na 24. seji TK AZS dne 6. novembra 2007:
PIONIRKE - U14
200 m
300 m

26.22
26.08
25.68
40.95

0.0
-0.2
+1.0

ZUPANIČ Tamara-93
TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94
TROŠT Eva-94

TRK
KRO
KRO
KRO

09.07.2006
22.04.2007
17.06.2007
24.05.2007

Ravne
Ljubljana
Maribor
Ljubljana

AD 3. – Homologiranje rekordov na prostem za leto 2008
ČLANI
600 m

1:16.92

JAGARINEC Sebastijan-85

PMB

22.05.2008

Maribor

LANGERHOLC Brigita-76
KOLARIČ Nina-86
KOLARIČ Nina-86
RATEJ Martina-81
RATEJ Martina-81

TRK
PT
PT
AKŠ
AKŠ

18.06.2008
29.06.2008
29.06.2008
15.03.2008
18.06.2008

Celje
Ptuj
Ptuj
Split
Celje

ŠPILER Barbara-92

FIT

10.06.2008

Zalaegerszeg

TROŠT Eva-94

KRO

07.06.2008

Istanbul

SLOVENIJA

SLO

25.06.2008

Szombathely

ČLANICE
600 m
Daljina
Kopje

1:26.60
6.66
6.78
63.16
63.44

+1.4
+1.8

STAREJŠE MLADINKE
Kladivo-4

59.40

MLAJŠE MLADINKE
100 m ov.

14.00

+0.6

(76.2/8.50)

4 x 100 m

47.27

(absolutni)

4 x 400 m

REBERNIK L.-91, TROŠT E.-94, ZUPANIČ T.-93, SITAR A.-92

3:55.20

AD KRONOS, Ljubljana

(absolutni)

4 x 400 m
(klubski)

KRO

22.06.2008

Maribor

GVOZDANOVIČ A.-92, KOREN P.-93, TROŠT E.-94, BELAJ U.-92

3:55.20

AD KRONOS, Ljubljana

KRO

22.06.2008

Maribor

GVOZDANOVIČ A.-92, KOREN P.-93, TROŠT E.-94, BELAJ U.-92

Kladivo-4
Kladivo-3

58.57
58.79
59.40
67.60
67.92

ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92
ŠPILER Barbara-92

FIT
FIT
FIT
FIT
FIT

09.03.2008
07.06.2008
10.06.2008
02.03.2008
02.03.2008

Brežice
Ljubljana
Zalaegerszeg
Brežice
Brežice

59.85

MUHAR Jaka-93

SAT

25.04.2008

Domžale

VIVOD Eva-94

PMB

31.05.2008

Maribor

TROŠT Eva-94
VIVOD Eva-94

KRO
PMB

01.06.2008
Ljubljana
31.05.- 01.06.2008 Maribor

PIONIRJI - U16
Kopje-700

PIONIRKE - U16
80 m ov.

11.75

+0.8

(76.2/8.00)

300 m ov.
Sedmeroboj

42.78
5.095

(11.75-1.58-11.09-12.51 / 5.37-34.19-2:24.62)

(tablice AZS 2003)

+0.8

+3.5

-1.6

PIONIRJI - U14
3000 m

10:10.87

PETRAČ Jan-95

MASS

05.04.2008

Domžale

ŽELEZNIK KETIŠ Vid-97
ŽELEZNIK KETIŠ Vid-97
MARČIČ Jernej-97
OŽEGOVIČ Gaber-98
MARČIČ Jernej-97

PMB
PMB
VRH
TRK
VRH

01.06.2008
01.06.2008
24.05.2008
24.05.2008
24.05.2008

Maribor
Maribor
Kranj
Kranj
Kranj

LUKAS Tjaša-97

PMB

01.06.2008

Maribor

PIONIRJI - U12
60 m
Daljina (cona)
Krogla-2

8.64
4.90
11.80
12.60
13.22

+1.0
+0.5

4.54

0.0

PIONIRKE - U12
Daljina (cona)

Sklep št. 91
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem.
Sklep št. 92
TK AZS ne potrdi spodaj navedena rezultata kot nova rekorda na prostem zaradi neopravljene
kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping.
ČLANI
Deseteroboj

7.718

SITAR Damjan-81
ASB
31.05.- 01.06.2008 Maribor
11.07-7.24-12.93-2.02-49.85 / 14.67-43.41-4.50-45.68-4:23.76
+0.3

+1.6

0.0

STAREJŠE MLADINKE
100 m

11.71

0.0

MIHALINEC Maja-89

VEL

01.06.2008

Ljubljana

AD 4.
Pritožbo AD MASS Ljubljana na diskvalifikacijo Strajnar Laure na DP v dvorani za ml. mladince /
mladinke je TK AZS posredovala Strokovnemu odboru atletskih sodnikov.
Strokovni odbor atletski sodnikov je pritožbo obravnaval na seji dne 18. marca 2008 in sprejel
sledeči sklep:
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije je ob upoštevanju 7. točke 146. člena Pravil za
atletska tekmovanja 2008, ki se glasi: »Odločitev pritožbene komisije (ali v odsotnosti
pritožbene komisije odločitev glavnega sodnika) je dokončna. Na to odločitev ne obstaja
nadaljnja pravica do pritožbe, vključno s pritožbo na športno razsodišče.«, ugotovil, da
posredovane pritožbe na diskvalifikacijo Laure Strajnar ne more obravnavati.

AD 5.
Pritožbo AK Postojna na diskvalifikacijo Vončina Erika na mitingu mednarodne lige v Ljubljani je
TK AZS posredovala Strokovnemu odboru atletskih sodnikov.
Strokovni odbor atletskih sodnikov je na osnovi proučitve celotne dokumentacije ugotovil, da ni
bilo s strani sodniškega dela nič spornega.
Organizator tekmovanja se je letos na tekmo slabše pripravil in jo tudi izvedel, predvsem sta
vodstvo in tajništvo tekmovanja slabše opravila svoje delo. Posledica njunega slabšega dela je
dejstvo, da po diskvalifikaciji atleta ni bilo poskrbljeno za objavo popravka rezultatov teka na 400
m in s tem onemogočena pritožba.

AD 6. - Razno
1. Pri OKS deluje Komisija za objekte, ki se ukvarja z načrtovanjem športnih objektov,
umeščanja v prostor, problematiko upravljanja. Razširjene seje komisije se je udeležil
Gabrijel Ambrožič. AZS je prejela dopis, v katerem komisija poziva vse NPŠZ, da
pripravijo popis stanja objektov in podajo normative in standarde za izgradnjo športnih
objektov. Odgovor bosta pripravila Gabrijel Ambrožič in Zdravko Peternelj.
2. Na nekaterih letošnjih tekmovanjih, kjer se je uporabljala naprava za zaznavanje napačnega
štarta, vsi tekmovalci niso imeli reakcijskega časa. Razlog je v tem, da niso imeli stopala v
oporniku bloka. Štarterji in pomočniki štarterjev morajo biti pozorni in pregledati, ali so
stopala naslonjena na opornik.
3. AK Sevnica je v zadnjem času izgubil vse možnosti za nadaljnji razvoj atletike, saj so terene
za vadbo namenili za hidroelektrarno, nadomestnih terenov pa klubu niso zagotovili.
Županu občine Sevnica bomo posredovali pobudo za sestanek.
4. V prihodnje v zapisnikih TK AZS ne bodo zapisani nenastopi atletov in društev na
prvenstvenih tekmovanjih. Izrekanje kazni bo opravil član komisije, profesionalno zaposlen
na AZS, na podlagi uradnih rezultatov s tekmovanja.
5. TK AZS prosi Timing Ljubljana, da se v skladu z dogovorom na spletni strani AZS objavijo
rezultati tekmovanja tudi po prvem dnevu tekmovanja (ko gre za dvodnevno tekmovanje).

Zapisal:
Zdravko Peternelj

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

