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
30. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 5. februarja 2009
ob 16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (seja je bila prvotno planirana za sredo, 21.
januarja 2009, vendar je zaradi bolezni članov komisije odpadla).
Dnevni red:
1.
Pregled zapisnika 29. seje
2.
Analiza poročil delegatov AZS
3.
Poročilo o delu TK AZS v letu 2008 in poročilo o delu v mandatnem obdobju 2005-2008
4.
Pripombe na Pravila za atletska tekmovanja
5.
Strategija gradnje atletskih objektov v obdobju 2009-2012
6.
Razno
.

AD 1.
Na osnovi pisne dokumentacije se popravita sklepa št. 97 in sklep št. 98, ki sta bila sprejeta na 29.
seji TK AZS. V štafeti AD MASS Ljubljana na 4x100 m ni nastopila Strajnar Sara temveč Mljač
Brina.
Sklep št. 1
Vrstni red:
4x100 m, pionirke U16
Uvr.
Št.
AZS Priimek in ime

Klub

Letnik

Q

Rezultat

Točke

1

807

MASS

MASS

52.56

30

2

806

BLED

BLED

53.09

28
26
24

3

805

ASB

ASB

53.55

4

808

PAN

PAN

56.54

ŽEL

ŽEL

NN

Sklep št. 2
Vrstni red ekip – pionirke ostaja nespremenjen. Točke so:
1. Mass-185 točk, 2. Panvita-115 točk, … 5. Bled-77 točk, … 9. Almont-66 točk.
Ostali sklepi 29. seje TK AZS so bili realizirani.
Sklep št. 3
Zapisnik 29. seje se potrdi.

AD 2.
3. oktober 2008 – Miting v metih v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto)
Sklep št. 4
Rezultati mitinga se ne priznajo, ker ni bilo primernih pripomočkov za merjenje in
tehtanje orodij.
18. oktober 2008 – DP v cestnem teku na 10km v Murski Soboti
(organizator AK Panvita Murska Sobota)
Vsi organizatorji državnega prvenstva v cestnem teku bodo morali imeti v prihodnje uradno
izmerjeno progo. Meritev lahko opravljata Anton Majcen in Benjamin Piškur.
20. december 2008 – Miting v hoji v Kopru (organizator AK Koper)
AK Koper že vrsto let organizira ob koncu koledarske sezone miting v hoji, teku na miljo in metih.
Vsako leto so bili uradni rezultati poslani na AZS s kar precejšnjo zamudo. Kljub večkratnemu
pozivu je AZS prejela originalne tekmovalne zapisnike šele 27. januarja 2009. Hkrati je prejela
rezultatno listo samo teka na miljo in hojo.
Sklep št. 5
Rezultati mitinga v hoji se ne priznajo. Organizacija tekmovanja v hoji mora biti
sprovedena v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Rezultati v hoji se bodo priznali le,
če bodo sojenje opravljali kvalificirani sodniki.
Sklep št. 6
Rezultati teka na miljo in rezultati metov se ne priznajo, ker organizator ni spoštoval
Razpise tekmovanj (4.1.13.).

AD 3.
Poročilo o delu TK AZS v letu 2008 in poročilo o delu v mandatnem obdobju 2005-2008 je bilo
pripravljeno za sejo UO AZS. Izvlečki iz poročil so bili tudi v gradivu za Skupščino AZS. Na
poročili ni bilo nobenih pripomb.

AD 4.
Strokovni odbor sodnikov in TK AZS bosta do 12. februarja 2009 posredovala IAAF-u pripombe
na Pravila za atletska tekmovanja, ki jih bo meseca avgusta 2009 obravnaval kongres IAAF.
Pripombe so sledeče:
o delitev prvega mesta,
o na plastelinski deski dvig kota iz 45 stopinj na 75 stopinj,
o če se posameznik iz kvalifikacij v skokih in metih uvrsti v finale in v finalu nima uspešnih
poskusov, vendar je nastopil, je uvrščen na zadnje mesto,
o zagotoviti možnost nacionalnim zvezam na SP, da imajo na tekmovalnih dresih in ostali
opremi reklamo glavnega sponzorja in reklamo opremljevalca opreme,
o zaradi različnih tolmačenj v evropskih državah do nastopov v mešani konkurenci je
potrebno to tematiko podrobneje opredeliti.

AD 5.
Izdelan je bil osnutek gradnje atletskih objektov in njihova rekonstrukcija. Na podlagi dokumenta
naj novi sestav TK AZS pripravi podrobnejšo strategijo gradnje atletskih dvoran, novih atletskih
stadionov tam, kjer jih ni, obnovitev obstoječih stadionov in zamenjava naprav in opreme na
stadionih. Potrebno je določiti objekte nacionalnega in regionalnega pomena.

AD 6.
Sklep št. 7
TK AZS je potrdila seznam delegatov AZS za tekmovanja v letu 2009.
Sklep št. 8
V septembru 2009 bo obnovitev licence za mednarodnega tehničnega opazovalca in
tehničnega delegata (ATO) – udeležil se ga bo Ambrožič Gabrijel. Za novo pridobitev tega
naziva se bo seminarja udeležil Andrej Udovč.
Sklep št. 9
Na tečaj za merilce prog cestnih in maratonskih tekov, ki ga organizira IAAF, se bo udeležil
Benjamin Piškur.
Sklep št. 10
V letu 2008 se je izvedlo Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje / pionirke, ki pa je bilo slabo
obiskano. Kljub temu bo v skladu z Razpisi tekmovanj 2008 (260. člen) prvouvrščena ekipa
na Ekipnem prvenstvu Slovenije – AK Krka Novo mesto za nagrado prejela – 2x disk, 1
kladivo in 1 kopje.

Zapisal:
Zdravko Peternelj

Tekmovalna komisija AZS
predsednik
Gabrijel Ambrožič

