
 

 

 

 

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 
 

2. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v četrtek, 11. maja 

2017 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Benjamin Piškur 

Odsoten:  Mario Mohorović (opravičeno) 
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. seje 

2. Pravilnik o izvajanju certificiranih meritev dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo 

3. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

4. Homologiranje rekordov na prostem 

5. Razno 

 

AD 1. 
 

Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 1. seje TtK AZS. 

 

AD 2. 
 

TtK AZAS je obravnavala predlog Pravilnika o izvajanju certificiranih meritev dolžin prog za 

cestne teke in tekmovalno hojo, ki so ga pripravili Tomo Šarf, Dejan Dokl, Andrej Udovč in Roman 

Dobnikar. V razpravi je bilo izpostavljeno sledeče: 

o Merilec mora opraviti izmero proge v skladu s Pravili za atletska tekmovanja ter pri tem 

upoštevati predpise AIMS in AZS. 

o V poročilu merilca proge morajo biti navedene km oznake za vse proge, ne glede na njeno 

dolžino. 

o Predlog plačila AZS za opravljeno storitev je previsok in se noben organizator ne bo odzval 

na ponudbo AZS glede vpisa certifikata v evidenco AZS in vpisa v letni koledar AZS. Ob 

tem je bilo tudi izpostavljeno, da je napram delu delegata AZS, ki običajno traja celoten dan 

tekmovanja, delo uradnega merilca prog po sedaj predlaganem ceniku precenjeno. 

o Na spletni strani AZS je potrebno objaviti koledar množičnih tekaških prireditev ter seznam 

certificiranih prog. 
 

Sklep št. 2 

Na osnovi razprave in podanih pripomb se čistopis Pravilnika o izvajanju certificiranih 

meritev dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo posreduje direktorju AZS v 

nadaljnjo obravnavo. 



AD 3. 
 

25. februar 2017 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski 

                                kategoriji v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 80 atletov in atletinj iz 18 klubov. 

Tekmovanje je bilo solidno načrtovano in vodeno. Met kopja za članice in mlajše mladinke se je 

izvajal istočasno na dveh tekmovališčih na glavnem štadionu (obojestransko), kar je izredno 

nevarno, hkrati pa nedopustno. 
 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4 

Prijavnica 4  Skupna ocena 5.80 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 

Sklep št. 3 

Na Zimskem DP v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji niso nastopili: 

BRE: Bratanič Nejc (kladivo-či) 

DOM: Kumek Gabrijela (disk-če) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

18. marec 2017 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in pionirski 

                               kategoriji na Ptuju (organizator AK Ptuj) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 59 atletov in atletinj iz 19 klubov in ena atletinja iz Hrvaške. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Za mete je organizator uporabil napravo za 

kontrolo orodij, ki si jo je izposodil v Slovenj Gradcu. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 3.5 

Tehnična služba 3.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 3.5  Sodniška služba 4.1 

Prijavnica 4  Skupna ocena 5.61 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 

Pomanjkljivosti: 

o Obnoviti črte okrog tekmovališča suvanja krogle in učvrstiti zaustavitveni prag 
 

 
 

18. marec 2017 – DP v krosu za vse kategorije v Velenju (organizator AK Velenje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 351 atletov in atletinj iz 34 klubov in treh osnovnih šol.  

Tekmovanje je potekalo tekoče. Konfiguracija in podlaga proge sta bili primerni za tekmovanje v 

krosu. Večina proge je potekala po travi. 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.2 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4.4  Sodniška služba 4 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 5.98 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 



Sklep št. 4 

Na DP v krosu niso nastopili: 

AKŠ: Oprešnik Jaša (pi-u14) 

BOV: Melihen Kimi (pi-u12) 

KAK: Navodnik Hanna Paulina (pe-u16) 

KAŠ: Golež Matevž (pi-u12), Burja Tinka (pe-u16) 

KLC: Robačer Lana (pe-u14) 

KRO: Kline Neja (pe-u14), Glavan Svit (pi-u14), Alijagić Edin (pi-u16) 

PMB: Poropat Brina (pe-u16) 

SEV: Škrabec Leonard (pi-u14) 

ŠTA: Omerzel Patrik (pi-u16) 

VEL: Sušec Matija (pi-u12), Kos Aljaž (pi-u14), Matjaš Vid (mmi) 

ŽEL: Vrhunc Lovro (pi-u16) 
 

 

9. april 2017 – Miting v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 

Z vidika organizacije tekmovanja je bilo tekmovanje slabo načrtovano in vodeno. Merilna ekipa 

Protim.E d.o.o. je izvedla meritve in obdelavo podatkov. Pri obdelavi podatkov je bila ugotovljena 

vrsta pomanjkljivosti. 
 

Sklep št. 5 

V najkrajšem možnem času opravi TtK AZS sestanek z organizatorjem tekmovanja in 

merilno ekipo Protim.E d.o.o. 

Dokončno oceno organizacije tekmovanja bo TtK AZS sprejela po sestanku.  
 

 
 

15. april 2017 – DP v dolgih tekih za vse kategorije v Postojni (organizator AK Postojna) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 75 atletov in atletinj iz 24 klubov in ene osnovne šole. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano, slabo pa vodeno. V ženskem teku na 10.000 m je žirija 

sporočala napačno število pretečenih krogov, zato je bila potrebna diskvalifikacija domače 

tekmovalke.   
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.8  Ceremonial 3.8 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 

Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 2 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 5.45 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 

Sklep št. 6 

Na DP v dolgih tekih niso nastopili: 

KLC: Dobravec Miha (10.000m-mči) 

PMB: Ciglarič Miha (10.000m-mči) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 
 

21. april 2017 – Miting v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto) 
Rka  

Organizator tekmovanja je izvedel tek na 300 m ovire v mešani konkurenci. 
 

Sklep št. 7 

TtK AZS ne prizna rezultatov teka na 300 m ovire zaradi istočasnega nastopa moških in 

žensk, ker je to neposredna kršitev s Pravili za atletska tekmovanja. 



 

22. april 2017 – Miting na Bledu (organizator AD Bled) 
 

Na tekmovanju so bile sledeče pomanjkljivosti: 

o Precej registriranih atletov je organizator tekmovanja prijavil za OŠ 

o Štartna lista ni bila izdelana po urniku tekmovanja, temveč po starostnih kategorijah 

o V kategorijah U16, U14 in U12 se v skoku v daljino ni meril veter 

o V zapisnikih tekov ni ročnih časov 
 

 

6. maj 2017 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U12 

                        v Radovljici (organizator AK Radovljica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 155 atletov in atletinj iz 15 društev ter 1 osnovne šole. Precej društev je 

nastopilo z več ekipami. Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro pripravljeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 

Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 5 

Prijavnica 5  Skupna ocena 7.14 

 Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 

Sklep št. 8 

Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 

TRK: Bitenc Tevž (trk/6), Marjanović Maja (trk/2) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 mora društvo plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 9 

Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2017 se iz rezultatne liste izbrišeta 

Knific Nina (AK Kranj) in Rozman Markizeti Nana (AK Radovljica), ker nista bili 

prijavljeni na tekmovanje. 
 

 
 

7. maj 2017 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 

                          v Slovenski Bistrici (organizator AD Štajerska Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 126 atletov in atletinj iz 17 društev in dveh šol. 

Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno. Zaradi nedokončane prenove objekta v Mariboru 

je organizator izvedel tekmovanje v Slovenski Bistrici. 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.7 

Tehnična služba 4.2  Red in disciplina na tekmovališčih 4.7 

Tajništvo tekmovanja 4.7  Sodniška služba 4.7 

Prijavnica 4.7  Skupna ocena 6.51 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.7    

 

Sklep št. 10 

Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 

ASB: Robnik Vid (asb/1) 

DOM: Bogovič Izak (dom/1), Hasanagić Eva (dom/1) 

MASS: Pezdir Jure (mass/5), Fabjan Mrak Aneja (mass/1) 

PSČ: Fortunat Karin 

SLG: Temnikar Luka (slg/2) 

TRK: Mlinar Jon (trk/2), Ažman Matej (trk/2), Kutnjak Nika (trk/2) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 



AD 4. - Rekordi na prostem za leto 2017 

 
Sklep št. 11 

TtK AZS ne potrdi spodaj navedeni rezultat za nov rekorda na prostem, ker o rekordu 

ni bila obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS. 

 
STAREJŠE MLADINKE 
Hoja 5000 m 27:10.49  ČANADI Eva-00 KP 25.04.2017 Udine 

 

Sklep št. 12 

TtK AZS ne potrdi spodaj navedeni rezultat za nov rekord na prostem v skladu s 

Priročnikom za sezono 2017, določilo 4.1.16., točka (č), tretja alinea. 

 
MLAJŠE MLADINKE 
Hoja 5000 m 27:10.49  ČANADI Eva-00 KP 25.04.2017 Udine 

 

 

AD 5. 
 
 

1. 

Na Ekipnem prvenstvu Slovenije za mlajše mladince in mladinke se izvaja štafeta 100m-200m-

300m-1400m. Za točkovanje te štafete se upoštevajo točkovne tablice, ki jih je izdelal Henrik 

Omerzu. 
 

Sklep št. 13 

TtK AZS potrdi točkovne tablice za točkovanje štafete 100m-200m-300m-400m. 

 

2. 

TtK AZS je prejela dopis AD Kronos Ljubljana s predlogom za drugačen način točkovanja na 

Prvenstvu Slovenije v krosu.  
 

Sklep št. 14 

TtK AZS bo za prihodnje leto spremenila način točkovanja za vseekipno razvrstitev 

društev. Način točkovanja bo podoben točkovanju, ki velja za ekipno razvrstitev društev 

na APS v mnogoboju. 

 

3. 

19. marca 2017 je bil izveden polmaraton v Zagrebu. Na tekmovanju je nastopilo nekaj slovenskih 

atletov, ki so dosegli zelo dobre čase. Žal nas je organizator obvestil, da je bila proga krajša za cca 

700 m. 
 

Sklep št. 15 

TtK AZS ne prizna doseženih rezultatov s polmaratona v Zagrebu zaradi prekratke 

proge. 

 

4. 

Proga v Sežani ni uradno izmerjena s strani certificiranih merilcev prog AZS, zato se rezultati ne 

vodijo v tablicah AZS za leto 2017. 

 

5. 

Šoba Albert je naslovil pobudo na TtK AZS, da bi se še dodatno vodili nekateri rekordi v dvorani in 

na prostem v disciplinah teka čez ovire za mlajše in starejše mladince / mladinke. 
 

Sklep št. 16 

Lista rekordov v teku čez ovire v dvorani in na prostem za mlajše in starejše mladince / 

mladinke je znana in se ne bodo še dodatno vodili rekordi v primeru, ko mlajši ali 

starejši mladinec / mladinka nastopi v teku čez ovire po propozicijah starejše kategorije. 



 

6. 

Na Zimskem prvenstvu Slovenije v dolgih metih za veterane (Novo mesto, 11.03.2017) sta 

nastopila mlajša mladinca Križman Mario v metu kladiva in Durjava Anže v metu kopja. 
 

Sklep št. 17 

TtK AZS ne prizna rezultata Križman Maria in Durjava Anžeta, ker na tekmovanju ni 

bilo glavnega sodnika. 

 

7. 

V letu 2017 se na tekmovanjih v hoji uvaja izogibališče. Za navedeno novost je potrebno pripraviti 

seminar za sodnike hoje. 

 

8. 

Naloga organizatorja tekmovanja, delegata AZS in glavnega sodnika na tekmovanju je tudi 

zarisanje stranskih črt na zaletišču skoka s palico, ki morajo biti zarisane ob črtah, ki označujejo 

zaletišče in sicer na vsakega 0,5 m med točkama, ki sta 2,5 m in 5 m oddaljeni od ničelne črte in 

nato na vsak 1,0 m do točke, ki je od ničelne črte oddaljena 18 m (180. člen, točka 3 (c)). 

 

9. 

Jeriček Andrej je naslovil dopis na TtK AZS v zvezi z nakazilom štartnine pred pričetkom 

tekmovanja. Na samem tekmovanju pride do situacije, ko organizator v skladu z določili iz 

Priročnika nima pravice zahtevati štartnino ali pa kljub večkratnim prošnjam organizator 

tekmovanja ne izda računa. 
 

Sklep št. 18 

V navedenem primeru gre za poslovni odnos med dvema pravnima osebama, ki tovrstne 

zadeve medsebojno rešujeta. 

 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč  

 


