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Z A P I S N I K
2. korespondnečne seje Komisije za tekmovalne sisteme Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju:
komisija), ki je bila sklicana v torek, 24. maja 2005 in v četrtek, 26. maja 2005.
Dnevni red:
1.
Finale Atletskega pokala Slovenije za člane in članice

AD 1.
1.
Komisija je prejela dopis AD Kladivar Celje o možnosti nastopa Uroša Jelena v teku na 400 m
ovire v finalu. V obrazložitvi prošnje so navedli, da je atlet kandidat za nastop v reprezentanci na
pokalu državnih reprezentanc v teku na 400 m ovire in v štafeti 4x400 m. V kvalifikacijah APS ni
nastopil zaradi tega, ker ni želel tvegati poškodbe zaradi bolečin, ki so se pojavile v štafetnem teku
4x100 m.
Komisija je sprejela sledeči sklep:
Sklep št. 1
Komisija dovoli nastop Urošu Jelenu v teku na 400 m ovire v finalu APS za člane in
članice zaradi tega, ker ni dovolj finalistov v omenjeni disciplini. Atlet bo nastopil v
slabši skupini in se njegov rezultat ne bo upošteval za točkovanje klubov.
2.
Komisija je prejela dopis AK Velenje o možnosti nastopa njihove štafete 4x100 m v finalu APS za
člane in članice. Štafeta je nastopila v kvalifikacijah in dosegla drugi čas, vendar je bila v sestavi
štafete tudi pionirka, ki pa na finalu APS ne more nastopiti. Doseženi čas v kvalifikacijah je blizu
rekorda Slovenije za mlajše mladinke.
Komisija je sprejela sledeči sklep:
Sklep št. 2
Komisija dovoli nastop štafeti AK Velenje na 4x100 m v finalu APS za člane in članice
zaradi tega, ker ni dovolj finalistov v omenjeni disciplini. Štafeta bo nastopila v slabši
skupini in se njen rezultat ne bo upošteval za točkovanje klubov.
3.
V Razpisih tekmovanj 2005 je komisija opredelila datum 22. maj 2005, do katerega bo upoštevala
vsa tekmovanja za izdelavo liste finalistov APS. Ker sta bili v tednu pred dokončno izdelavo liste
finalistov še dve tekmovanji v Sloveniji (25. maja 2005 mitinga v Ljubljani in Novem mestu), se je
komisija odločila, da bo v interesu slovenske atletike in čim boljših dosežkov posameznikov
upoštevala še ti dve tekmovanji za dokončno izdelavo liste finalistov APS.
Naš skupni interes je, da v finalu nastopijo najboljši atleti in atletinje v najboljših skupinah.

4.
Komisija je prejela dopis AK Krka Novo mesto o možnosti nastopa atletinje Maje Mohorović na
3000 m zapreke v finalu APS za člane in članice. V obrazložitvi se klub zaveda, da je pozabil rok,
do katerega je bilo potrebno prijaviti atlete in atletinje za direkten nastop v finalu APS. Atletinja je
tekmovala na mitngu v Novem mestu ter dosegla rezultat, ki ji daje velike možnosti za izpolnitev
norme za nastop na EP za mladince in mladinke. Ker se disciplina 3000 m zapreke v Sloveniji
redko izvaja, je komisija sprejela sklep:
Sklep št. 3
Komisija dovoli nastop Maji Mohorović iz AK Krka Novo mesto v teku na 3000 m
zapreke v finalu APS za člane in članice zaradi tega, ker ni dovolj finalistov v omenjeni
disciplini. Rezultat tekmovalke se ne bo upošteval za točkovanje klubov.

Komisija za tekmovalne sisteme
predsednik
Gabrijel Ambrožič

