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
3. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v sredo, 5. julija
2017 ob 16.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Mario Mohorović, Benjamin Piškur
Odsoten: Aleš Bezjak (opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Predlogi za izboljšanje koledarja
5. Razno

AD 1.
Na zapisnik 2. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 2. seje TtK AZS.
Sklep št. 5 ni bil izveden, ker predlagani termini sestankov za Protim.E d.o.o. niso bili sprejemljivi,
sami pa kljub večkratnemu pozivu, do datuma sestanka TtK AZS niso predlagali nobenega termina
za sestanek. Ker sestanek še ni bil izveden in zaradi tega niso bila razjasnjena vsa odprta vprašanja
na tekmovanji v Domžalah in Radovljici, TtK AZS ne more odločati o potrditvi rekordov,
doseženih na teh tekmovanjih.
Sklep št. 2
Protim.E d.o.o. se ponovno pozove na sestanek s predstavniki TtK AZS v torek, 11. julija
2017 ob 8. uri v prostorih AZS. Če se Protim.E d.o.o. na poziv ne odzove, se ukine
veljavnost certifikata za opravljanje meritev na atletskih tekmovanjih, ki jih je Protim.E
d.o.o. podelila TtK AZS na svoji 25. seji dne 3. novembra 2016.

AD 2.
13. - 14. maj 2017 – Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v Zagrebu
(organizator HAAK Mladost Zagreb)
Na tekmovanju je nastopilo 22 atletov in atletinj iz 8 klubov.
Kljub večkratnemu pozivu med slovenskimi društvi ni bilo nobenega interesa po izvedbi
tekmovanja. Delno zanimanje je pokazalo AD Štajerska Maribor, ki pa s finančnimi pogoji AZS ni
bilo zadovoljno.
Po dogovoru s hrvaško atletsko zvezo se je naše državno prvenstvo izvedlo skupaj z njihovim
prvenstvom. Kljub temu, da so discipline našega mnogoboja v kategoriji pionirjev in pionirk
drugačne kot so na tekmovanju na Hrvaškem, je organizator omogočil izvedbo mnogoboja pionirjev
in pionirk po naših razpisih.

Sklep št. 3
Nekatera tekmovanja so slabo zasedena s tekmovalci, hkrati pa je težko dobiti tudi
organizatorja tekmovanj (mnogoboji, dolgi teki).
TtK AZS in Strokovni svet AZS morata pravočasno pripraviti izhodišča tekmovalnega
sistema in koledarja za leto 2018 ter preveriti možnost sodelovanja s hrvaško atletsko
zvezo.
13. maj 2017 – 14. Miting Šentjur 2017 v Šentjurju (organizator AK Asfalt Kovač Šentjur)
Na tekmovanju je nastopilo 260 atletov in atletinj iz 20 društev in 19 osnovnih šol.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in pripravljeno. Vodenje tekmovanja je bilo brez posebnosti.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
3.9
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
4.0
6.75

Pomanjkljivosti:
o močno zbledele črte na tekališču
14. maj 2017 – Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke v Celju
(organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 432 atletov in atletinj iz 37 klubov.
Zaradi sanacije nogometne površine v Domžalah je organizator izvedel tekmovanje v Celju.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in slabše izvedeno, tudi zaradi tega, ker je bil organizator gost
na stadionu. Tehnična služba je bila šibki del organizacije. Vodja tehnične službe je šele na
tekmovanju izvedel, da je vodja, je pa kasneje opravljal sodniško delo. Manjkala je aktivnost
tehnične službe med samim tekmovanjem (pospravljanje ene in priprava druge discipline).
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.8
3
4.2
4.8
4.4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.2
4
4.1
5.78

Pomanjkljivosti:
o do nekaj minutnih zamud v tekih je prišlo zaradi nedelovanja naprave za zaznavanje
napačnega štarta in zaradi čakanja na sodnike na stezi,
o vse črte na tekališču so že zelo zbledele; najbolj problematične so črte za predaje štafet
o zaščitna mreža za disk in kladivo je zelo dotrajana in na več mestih pokrpana z navadno
vrvjo,
o na tekmovanju je bilo manj sodnikov kot je bilo dogovorjeno (najbolj je trpela žirija na tekih
– ni bilo sodnikov na stezi, časomerilcev je bilo premalo),
o v zadnji skupini deklet na 100 m in v prvih dveh skupinah fantov na 7. in 8. progi nista
delovali napravi za zaznavanje napačnega štarta. Po več menjavah so na koncu našli napravi
in ju namestili,
o težave z ozvočenjem (slabo delujoče, nečist zvok).
Sklep št. 4
Zaščitna mreža za disk in kladivo v Celju je zelo dotrajana in na več mestih pokrpana z
navadno vrvjo. Zaradi varnosti tekmovalcev in sodnikov je potrebno zamenjati zaščitno
mrežo.

Sklep št. 5
Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Avsenek Karin (hoja 5000m)
AKŠ:
Škornik Nika (1500m)
BRE:
Žagar Manca (višina)
DOM:
Vode Neža (200m)
KLC:
Bauman Bor (400m)
KRKA: Brkopec Ajda (3000m)
KRO:
Šraj Miklič Iza (daljina), Snoj Neja (kopje), Kraner Amadeja (kopje)
MASS: Grahovac Gregor (200m)
MED:
Pintarič Vid (100m), Govekar Nika (800m)
PMB:
Majcenovič Aljaž (100m)
SLG:
Vovk Vita (100m, 200m)
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.

Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopile štafete:
AKŠ:
4x300m (mme)
KRO:
4x100m (mme-4)
PMB:
4x100m (mmi)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

20. maj 2017 – DP v polmaratonu v Radencih (organizator ŠD Radenci)
Tekaška prireditev v Radencih je tradicionalno dobro organizirana in ustrezno vodena. Proga
polmaratona je izmerjena in ima certifikat AIMS/IAAF. Občasno je bilo oblačno, temperatura ob
startu teka okoli 16 stopinj in med tekom okoli 20 stopinj. Medicinska služba je imela večje število
intervencij zaradi dehidracij in krčev. Bila je tudi zahtevnejša intervencija zaradi nenadne slabosti in
je bila oseba odpeljana v bolnico.
Precej dogodkov je popestrilo samo tekmovanje: nordijska hoja, glasbeni koncert, otroški teki,
stojnice, …
Sklep št. 6
Na določenih mestih je bila proga preslabo oziroma pomanjkljivo obeležena in označena.
Uporabiti bi bilo potrebno več stožcev in trakov. Tudi usmerjevalci bi morali imeti bolj
natančna navodila, še zlasti na kritičnih mestih in križanja več prog.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.2
4.3
4.5
4.6
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.7
4.3
4.2
6.35

20. - 21. maj 2017 – Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo 378 atletov in atletinj iz 27 klubov.
Tekmovanje je potekalo tekoče.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4
4.7
4.9
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
4.2
6.18

Pomanjkljivosti:
o prvi dan tehnične težave z napravo za zaznavanje napačnega štarta,
o drugi dan tekmovanja je bilo na več delih tekališča in pri palici veliko smeti (nepospravljeno
od prvega dne),
o zaščitna mreža za disk in kladivo je zelo dotrajana in na več mestih pokrpana z navadno
vrvjo,
o premalo sodnikov na stezi (nepokriti prehodi ovir, krivine).
Sklep št. 7
Zaščitna mreža za disk in kladivo v Celju je zelo dotrajana in na več mestih pokrpana z
navadno vrvjo. Zaradi varnosti tekmovalcev in sodnikov je potrebno zamenjati zaščitno
mrežo. Zadevo je potrebno urediti do DP za člane in članice.
Sklep št. 8
Na Ekipnem DP za člane in članice niso nastopili:
GO:
Mattiazzi Simon (400m), Čehovin Urban (krogla)
KLC:
Ramšak Filip (daljina), Stropnik Rok (200m), Urankar Hana (palica)
KP:
Vergles Domen (100m)
KRO:
Ljubič Leon (400m ovire), Povše Maruša (400m ovire), Bizjak Udvanc Staška (400m ovire)
MASS: Pajalič Žak (200m, 400m), Race Petra (5000m)
PT:
Jeza Matej (3000m)
VEL:
Majcenovič Teodor (višina, kopje), Štruc Antonio (krogla), Herlah Petja (400m ovire),
Bračič Živa (3000m)
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.

Na Ekipnem DP za člane in članice niso nastopile štafete:
DOM:
4x400m (či)
KLC:
4x100m (če-2)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

27. maj 2017 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 23 društev ter 8 držav. Tekmovanje je
bilo dobro načrtovano in vodeno. Vsa tekmovališča so bila dobro pripravljena, vključno z opremo
in orodji. Na tekmovanju je bilo doseženih nekaj vrhunskih rezultatov (moška daljina, dva
slovenska in dva hrvaška rekorda).
Kontrolo dopinga je izvajal SLOADO po naročilu hrvaške atletske zveze. O tem je bil organizator
obveščen dan pred tekmovanjem in je imel precej težav z zagotovitvijo zadostnega števila
vročevalcev.

V finalu teka na 100 m za moške je bil zaradi tehnične napake preklican štart. Ker pomočnik
štarterja ni imel povratne pištole (uporabil je piščalko, ki pa jo v hrupu na stadionu atleti niso
slišali), zato so odtekli skoraj celotno dolžino proge. Po dogovoru z atleti je bil štart ponovljen.
Sklep št. 9
V preteklosti je bilo dogovorjeno, da Timing Ljubljana zagotovi na tekmovanjih
povratno pištolo za pomočnika štarterja.
Sklep št. 10
Na tekmovanju je bila izvedena kontrola dopinga. Zopet se ponavlja praksa iz
preteklosti, da Komisija za boj proti dopingu AZS ne obvešča predsednika TtK AZS o
izvedbi kontrole na tekmovanjih AZS. Pričakujemo, da bo vzpostavljena komunikacija
obveščanja o kontroli dopinga s strani predsednika Komisije za boj proti dopingu AZS.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
4.5
5
4.8
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.8
4.7
7.03

28. maj 2017 – Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 435 atletov in atletinj iz 31 klubov.
Organizator se je zelo potrudil, saj je tekmovanje potekalo tekoče. Celoten mladinski program je bil
izveden v enem popoldnevu. Pogoji za tekmovanje so bili zelo dobri.
Bilo je nekaj pobud trenerjev, da bi bilo tekmovanje zaradi mature bolj primerno v jesenskem
terminu.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.4
4.2
4.5
4.5
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
4.1
6.18

Pomanjkljivosti:
o zaščitna konstrukcija za met kladiva ni v skladu s pravili. Vrata se ne dajo zapirati.
o manjka kar nekaj reakcijskih časov (mladinci: 400m; mladinke: 100m, 200m, 400m).
Sklep št. 11
Organizatorji tekmovanj v Ljubljani se morajo dogovoriti z lastnikom oziroma
upravljalcem objekta, da le-ta zagotovi vsaj minimalno opremljenost štadiona v Šiški z
opremo in napravami za varno izvedbo atletskih tekmovanj.
Sklep št. 12
Timing Ljubljana posreduje odgovor, zakaj precej tekmovalcev nima zabeleženih
reakcijskih časov.
Sklep št. 13
Na Ekipnem DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Vereš Nika (100m)
BRE:
Kek Kristan (krogla), Levec Beno (kopje)
GO:
Leban Žiga (200m), Murovec Anika (400m)
KAK:
Vinšek Nina (krogla, disk, kopje)
KLC:
Žgajner Maša (200m)

KP:
KRO:
MASS:
SLG:
TRK:
VEL:
ŽALEC:

Stibilj Timotej (1500m)
Hribar Tomi (kopje), Hribar David (200m), Šurk Hana (1500m)
Nikolič Inja (višina), Žalec Tjaša (kopje)
Mojškerc Neža (višina)
Osterman Nejc (krogla)
Atelšek Lara (400m)
Dolenec Matej (800m), Simončič Aneja (400m ovire)

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.

Na Ekipnem DP za starejše mladince in mladinke niso nastopile štafete:
BRE:
4x100m (sme)
MASS: 4x400m (sme-2)
OL:
4x100m (sme)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Sklep št. 14
Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2017 se diskvalificira:
Krogla – Rožman Urša (TRK) / nastop v treh disciplinah - točka 1.3., mlajše mladinke.
9. junij 2017 – Miting v Brežicah (organizator AK Brežice)
Pomanjkljivosti:
o Nosilci letvice pri palici niso stabilni, letvica stoji približno 10 cm preveč proti doskočišču.
Oznak ob zaletišču na razdaljah od 2,5 do 5 m in naprej do 18 m ni bilo. Zelo staro kljunasto
merilo omogoča meritve višin od 350 cm naprej. Do višine 300 cm so sodniki uporabljali
kljunasto merilo za skok v višino.
o Beton v krogu suvanja krogle zelo načet, sredinske točke ni.
o Popolna kontrola orodij se ni izvedla, ker nimajo vseh merilnih naprav.
Sklep št. 15
Kljub jasnemu opozorilu s strani TtK AZS, da ni možno izvesti skok s palico v mešani
konkurenci, je organizator ignoriral opozorilo. TtK AZS tokrat zadnjič prizna rezultate
skoka s palico.
Sklep št. 16
AK Brežice mora v najkrajšem možnem času odpraviti vse zgoraj navedene
pomanjkljivosti.
Zaradi slabo pripravljenih tekmovališč se organizatorju izreka kazen v višini 40,00 EUR
v skladu s Priročnikom za sezono 2017, točka 4.1.19., alinea (e).
10. junij 2017 – Mednarodni miting mladih – memorial Vučko v Kranju
(organizator AK Triglav Kranj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 820 atletov in atletinj iz 38 društev, 38 osnovnih šol in vrtcev ter
iz 5 držav.
Organizator si zasluži vso pohvalo za organizacijo tradicionalnega in večletnega tekmovanja, na
katerem nastopa največje število atletov. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3
3
5
4.4
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4
4.1
6.11

Pomanjkljivosti:
o sintetična prevleka na tekališču je dotrajana, na nekaterih delih razpokana, črte slabo vidne.
o pri daljini manjkale tehnične oznake: nogavička za veter, oznake za izmero zaleta, semafor.
Prestopne deščice ni možno zamenjati zaradi dotrajanosti – pri starejših kategorijah so
prestopno deščico naredili iz mivke.
o premalo sodnikov – ni jih bilo na cilju in stezi.
Sklep št. 17
AK Triglav Kranj mora nujno urediti odrivne deske in dopolniti manjkajočo opremo za
izvedbo naslednjih tekmovanj.
14. junij 2017 – Mednarodni miting in memorial Iztoka Ciglariča na 1500 m v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 18 klubov, 26 osnovnih šol in vrtcev ter
5 držav. Vodenje tekmovanja je bilo dobro in dinamično. Tekmovališča in oprema na tekmovališčih
so bila pravočasno pripravljena.
)

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.7
4.7
4
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.7
3.7
4.4
6.64

Sklep št. 18
Lastnik oziroma upravljalec objekta mora posredovati meritveno poročilo AZS.
17. - 18. junij 2017 – Kvalifikacije APS za člane in članice v Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo preko 280 atletov in atletinj iz 30 društev in ene države. Tekmovanje je
bilo dobro načrtovano in vodeno. Tekmovanje je potekalo tekoče. Prvi dan tekmovanja je bilo nekaj
zamude v urniku zaradi nepravočasnega prihoda ekip na tekmovanje (prometni zastoji zaradi
prometne nesreče in del na avtocesti). Tekmovališča in oprema na tekmovališčih so bila pravočasno
in dobro pripravljena.
Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.9
5
5
4.9
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.9
5
3.9
7.20

Pomanjkljivosti:
o v obeh krivinah ni notranjega robnika. Postavljeni stožci, vendar jih je bilo premalo.
o premalo sodnikov, še zlasti pri tekih čez ovire in štafetnih tekih.
Sklep št. 19
Na tekmovanju je bila izvedena kontrola dopinga. Zopet se ponavlja praksa iz
preteklosti, da Komisija za boj proti dopingu AZS ne obvešča predsednika TtK AZS o
izvedbi kontrole na tekmovanjih AZS. Pričakujemo, da bo vzpostavljena komunikacija
obveščanja o kontroli dopinga s strani predsednika Komisije za boj proti dopingu AZS.

Štarter in pomočnik štarterja nista opazila, da je v teku na 400 m ovire atletinja Tukhay Vladyslava
ostala v bloku. Po ugovoru so ji dovolili nastop v skupini moških tekmovalcev na osmi progi.
Sklep št. 20
Atletinja je podala ugovor, ki je bil ugodno rešen, vendar bi morala nastopiti sama.
Zaradi izjemne situacije in napake uradnih oseb na tekmovanju se ji rezultat prizna.
17. - 18. junij 2017 – Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12 v
Mariboru (organizator AD Štajerska Maribor)
Na tekmovanju je v kategoriji U14 nastopilo 229 tekmovalcev iz 22 društev in 1 OŠ, v kategoriji
U12 pa 167 tekmovalcev iz 20 društev in 1 OŠ.
Tekmovanje je bilo slabo načrtovano, saj je bilo premalo osebja v posameznih službah ter premalo
sodnikov. Vodja tekmovanja je imel preveč funkcij. Osebje v tehnični službi je imelo premalo
znanja, zato napačna postavitev stožcev in štartnih blokov pri štafeti 4x200 m.
Prvi dan tekmovanja je bil celoten urnik zamaknjen za 15 minut zaradi prepoznega prihoda AK
Krka (pokvarjen avtobus).
Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

2.5
2.5
3
3
3.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4
3.8
4.51

Sklep št. 21
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
AKR:
Pačnik Eva (1000m, višina), Brajnik Gaber (krogla, vortex)
ASB:
Tršavec Klementina (60m ovire)
BRE:
Jeličič Dora (višina, krogla)
DOM:
Hasanagić Eva (60m), Stojmenović Stefan (daljina)
KRKA: Bele Košmerl Žiga (200m), Henčič Ema (vortex)
KRO:
Batis Živa (krogla, vortex), Žle Lovro (daljina), Knego Tara (krogla)
MASS: Šoba Taj (hoja 1000m), Cunjak Bert Kostja (hoja 1000m), Matak Demi (60m),
Schuster Domen (200m), Guzej Lena (200m)
VEL:
Goršek Maša (60m, daljina)
ŽEL:
Šmid Tonka (200m ovire)
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.

V kategoriji pionirk U12 so bile vse nastopajoče štafete 4x200 m diskvalificirane zaradi napačno
postavljenih štartnih blokov. Prijavljenim klubom je bila na tekmovanju ponujena možnost
ponovitve teka, vendar klubi te možnosti niso sprejeli.
Sklep št. 22
Napaka, ki se je zgodila na tekmovanju in je imela za posledico diskvalifikacijo štafet, je
nedopustna. Za napako so odgovorni delegat AZS in uradne osebe na tekmovanju.
Na samem tekmovanju je bila naknadno v štartno listo uvrščena atletinja Veber Zala (ASB) v hoji
na 2000 m.
Sklep št. 23
Noben trener ne more izsiliti naknadne prijave pri izvajalcu meritev ali organizatorju
tekmovanja. Za morebitno odobritev nastopa je pristojen izključno delegat AZS, ki pa o
navedenem primeru ne vedel ničesar.

Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2017 se iz rezultatne liste izbriše
Veber Zala (AD Slovenska Bistrica) v kategoriji pionirk U14 v hoji na 2000 m, ker ni
bila prijavljena v roku.
Na tekmovanju je atletinja Tušek Noa (ASB) v kategoriji U14 nastopila v enem dnevu v treh
disciplinah (60 m, krogla, 4x200m) .
Sklep št. 24
V kategoriji pionirk U14 se v štafeti 4x200 m diskvalificira AD Slovenska Bistrica, ker je
v ekipi nastopila Tušek Noa, ki je predhodno že opravila dva nastopa.
V rezultatni listi se v kategoriji pionirk U14 pojavlja štafeta 4x100 m AK Domžale brez navedene
postave. Klub je bil večkrat pozvan, da naknadno sporočijo sestavo, vendar ni nobenega odziva.
Sklep št. 25
V skladu s Priročnikom za sezono 2017 se izreka kazen v višini 20,00 EUR – točka
4.1.19., alinea (k).
TtK AZS je obravnavala dopis AD MASS Ljubljana, v katerem se izpostavlja primer večkratne
diskvalifikacije njihovega atleta na tekmovanjih v hoji.
Ker se v dopisu oporeka znanje sodnikov hoje, se ta dopis posreduje v obravnavo Strokovnemu
odboru atletskih sodnikov Slovenije.
Sklep št. 26
Dopis AD MASS Ljubljana se posreduje SO ASS.
25. junij 2017 – Ekipno DP za pionirje / pionirke U16 v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo preko 350 atletov in atletinj iz 29 klubov in 2 OŠ.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Zaradi močnega naliva in vetra je bilo tekmovanje
prekinjeno za cca 30 minut.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4
4
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4
4.3
6.63

Sklep št. 27
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
ADAS:
Slapal Lana (daljina)
KAK:
Berložnik Ana (krogla, disk), Sekaučnik Lara (2000m)
KAŠ:
Sirc Fijavž Lana Francis (daljina)
KLC:
Kramberger Maj (100m), Jezernik Kaja (100m), Kovač Katarina (disk, kopje)
KP:
Srnel Nežka (100m)
MASS: Slak Žan (100m), Ocepek Blaž (1000m), Osvald Vito (3000m),
Marinoska Anastasija (1000m)
MED:
Strojin Ana (100m)
PMB:
Obreht Žiga (100m)
SLG:
Hleb Nina (krogla), Areh Ana (krogla)
ŠTA:
Omerzel Patrik (3000m)
TRK:
Potočnik Monika (2000m)
VEL:
Šonc Bruno (3000m), Gorišek Neža (kopje)
ŽALEC: Jagrič Ema (100m), Bele Dvorjak Lana (100m), Kugler Karin (100m), Agrež Hana (100m)
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.

Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopile štafete:
PMB:
4x100m (pi)
ŽALEC: 4x100m (pe)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

V tekmovalnem zapisniku skoka v daljino pri pionirjih je v prvi in drugi seriji naveden pri vseh
atletih veter +0.0. V tretji seriji veter ni bil merjen. V četrti seriji imajo vsi tekmovalci veter s
predznakom minus (-).
Sklep št. 28
Iz navedenega sklepamo, da vetromer v prvi in drugi seriji ni deloval in zato se doseženi
rezultati ne upoštevajo kot regularni.

AD 3. - Rekordi na prostem za leto 2017
ČLANI
300 m

31.89

JANEŽIČ Luka-95

KLC

27.05.2017

Slovenska Bistrica

SLOVENIJA

SLO

25.06.2017

Tel Aviv

ČLANICE
4 x 400 m

3:34.19

(reprezentanca)

ZUPIN A.-98, SMONKAR J.-92, BENKO A.-95, HORVAT A.-96

MLAJŠI ČLANI (1995 - 1997)
200 m
300 m
3000 m
4 x 400 m

20.60
31.89
8:17.77
3:19.05

+0.6

JANEŽIČ Luka-95
JANEŽIČ Luka-95
KOKALJ Jan-97
AD KRONOS, Ljubljana

25.06.2017
27.05.2017
25.06.2017
02.07.2017

Tel Aviv
Slovenska Bistrica
Tel Aviv
Slovenj Gradec

MOŽINA N.-96, LJUBIČ L.-96, STANKOVIČ M.-96, JAMNIK J.-96

(klub)

Krogla

KLC
KLC
KLC
KRO

ZUPANČIČ Blaž-95

18.87

MASS

20.06.2017

Velenje

HORVAT Anita-96
HORVAT Anita-96

MASS
MASS

27.05.2017
20.06.2017

Slovenska Bistrica
Velenje

DEMŠAR Filip Jakob-00

MASS

25.06.2017

Tel Aviv

-1.5
+0.0

ZUPIN Agata-98
ZUPIN Agata-98
ZUPIN Agata-98
ZUPIN Agata-98

KAM
KAM
KAM
KAM

10.06.2017
10.06.2017
17.05.2017
20.06.2017

Kranj
Kranj
Maribor
Velenje

21.61
21.54
47.65
14.16

+0.2
+0.3
-2.3

GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
GRAHOVAC Gregor-00
DEMŠAR Filip Jakob-00

MASS
MASS
MASS
MASS

28.05.2017
16.06.2017
20.05.2017
28.05.2017

Ljubljana
Miškolc
Celje
Ljubljana

13.82

-0.8

DEMŠAR Filip Jakob-00

MASS

04.06.2017

Bressanone

SLOVENIJA

SLO

16.06.2017

Miškolc

MLAJŠE ČLANICE (1995 - 1997)
400 m

52.95
52.18

STAREJŠI MLADINCI
110 m ovire

14.34

-1.2

(1.067 / 9.14)

STAREJŠE MLADINKE
100 m
200 m
400 m

11.69
23.09
53.28
52.29

MLAJŠI MLADINCI
200 m
400 m
110 m ovire
(1.00 / 9.14)

110 m ovire
(0.914 / 9.14)

1-2-3-400 m

1:55.05

KOLAR BAČNIK B.-00, KORDEŽ M.-01, GRAHOVAC G.-00, VUKOVIČ J.-00

(reprezentanca)

Deseteroboj

ŠKAFAR Ambrož-00

6.049

TRK

13. - 14.05.2017

Zagreb

11.83 ( 0.0)-6.04 (-0.3)-11.59-1.71-52.73 / 15.95 (-0.3)-28.21-4.00-36.97-4:27.64

MLAJŠE MLADINKE
200 m
2000 m zap.
4 x 100 m
(klub)

24.02
6:48.79
47.62

+0.6

ŠČANČAR Tami-00
GOŠEK Karin-00
AD KRONOS, Ljubljana

PAN
KLC
KRO

14.06.2017
14.05.2017
28.05.2017

KEBER T.-01, OBAL I.-00, ŠKERL N.-01, UDE N.-00

Maribor
Celje
Ljubljana

PIONIRKE - U16
300 m
400 m

39.45
39.04
55.66

ISTENIČ Zala-02
ISTENIČ Zala-02
ISTENIČ Zala-02

MASS
MASS
MASS

25.05.2017
07.06.2017
20.06.2017

Ljubljana
Žalec
Velenje

KRKA
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS

17.06.2017
24.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
24.05.2017
07.06.2017
25.06.2017

Maribor
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Žalec
Maribor

03.06.2017

Žalec

PIONIRJI - U14 (2004 - 2005)
Hoja 2000 m
Višina

12:04.52
1.72
1.75
1.78
1.81
1.83
1.84
1.85

KAVČNIK NOVINA Tim-05
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04

PIONIRJI - U12 (2006 in mlajši) / NAJBOLJŠI REZULTATI
Vortex

56.15

TERŠEK Tom-06

TRK

Sklep št. 29
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2017.
Sklep št. 30
TtK AZS ne potrdi spodaj navedeni rezultat za nov rekord na prostem, ker o rekordu ni
bila obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS.
STAREJŠE MLADINKE
Hoja 5000 m

27:26.62

ČANADI Eva-00

KP

04.06.2017

Radovljica

Sklep št. 31
TK 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

27:26.62

ČANADI Eva-00

KP

04.06.2017

Radovljica

AD 4.
AD Kladivar Celje je TtK AZS posredoval predloge za izboljšanje tekmovalnega koledarja in
sistema.
1.
Termin v koledarju
Ekipno mladinsko prvenstvo Slovenije, ki je bilo 28. maja v Ljubljani, je terminsko zelo zahtevno
za naše mladince maturante. Letniki 1998 so pisali maturo v soboto in ponedeljek. Zato je bilo
veliko ekip okrnjenih, saj so se maturantje pripravljali za maturo in niso nastopili na omenjenem
tekmovanju. Predlagamo termin sredina septembra, ko so tudi vsi maturantski izleti zaključeni,
maturantje pa vpisani na fakultete.
Sklep št. 32
Predlog bo obravnavan skupaj s Strokovnim svetom AZS.
2.
Predlog za spremembo tekmovalnega sistema
Predlagamo, da se spremeni način tekmovanja šprinterskih disciplin (100 in 200 m) pri prvenstvu
Slovenije za starejše mladince. Predlagamo sistem kot je na mlajše mladinskem prvenstvu Slovenije
– kjer ni omejitve števila tekmovalcev v konkurenci – naj imajo vsi nastopajoči šprinterji enako
možnost uvrstiti se v finale najboljših 8 tekmovalcev (v tem primeru predlagamo še, da se izvede
tudi B finale).

Sklep št. 33
Podobni predlogi so bili v preteklosti že večkrat posredovani. V kategoriji starejših
mladincev in mladink bo TtK AZS dosledno upoštevala 146. člen Pravil za atletska
tekmovanja.
3.
Predlog za skrajšanje dolžine disciplin na prvenstvu Slovenije v krosu
Pred nekaj leti ste skrajšali dolžino prog v pionirskih kategorijah, kar pozdravljamo. Menimo, da bi
bilo smiselno in smotrno skrajšati dolžino proge tudi v mlajše mladinski in starejše mladinski
kategoriji, saj bi na ta način povečalo število nastopajočih in lažje sestavilo ekipe. Morda bi bilo
smiselno razmislit in se posvetovat tudi o skrajšanju mlajše članskih in članskih dolžin.
Sklep št. 34
Predlog bo posredovan Strokovnemu svetu AZS.

AD 5.
1.
Delo prijavnice
Delegati AZS in glavni sodniki v svojih poročilih navajajo, da tekmovalci prihajajo na tekmovališča
mimo prijavnice. Ponovno opozarjamo o organizatorje tekmovanj, da morajo dosledno upoštevati
organizacijski predpis in organizirati postavitev ter delo prijavnice na način, da bodo tekmovalci
lahko vstopali na tekmovališča samo skozi prijavnico.
2.
Odjave po objavi štartne liste
Vse odjave po objavi štartne liste se posredujejo izključno na AZS. Odjava se upošteva le ob
predložitvi zdravniškega potrdila.

Tehnično tekmovalna komisija AZS
predsednik
Andrej Udovč

