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
4. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v sredo, 18.
oktobra 2017 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Mario Mohorović, Benjamin Piškur

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Analiza tekmovalnega sistema 2017 in izhodišča za leto 2018
5. Naj organizator 2017
6. Koledarska borza
7. Razno

AD 1.
Na zapisnik 3. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 3. seje TtK AZS.

AD 2.
9. april 2017 – Miting v Domžalah (organizator AK Domžale)
Že na 2. seji TtK AZS je bilo ugotovljeno, da je bila organizacija tekmovanja slabo načrtovana in
vodenaa. Merilna ekipa Protim.E d.o.o. je izvedla meritve in obdelavo podatkov. Pri obdelavi
podatkov je bila ugotovljena vrsta pomanjkljivosti. Zaradi tega je bil sprejet sklep, da TtK AZS
opravi sestanek z organizatorjem tekmovanja in merilno ekipo Protim.E d.o.o. ter da bo dokončna
ocean organizacije tekmovanja sprejeta po sestanku.
Po več odpovedih je bil sestanek realiziran v četrtek, 31. avgusta 2017.
Ugotovitve:
• Fotofiniš kamera je bila postavljena na notranji strani tekmovališča (na nogometni zelenici),
na ustrezni višini in se med tekmovanjem ni prestavljala. Prestavila se je le odbojna tabla
fotocelic.
• Delo merilne ekipe Protime.E lahko opravlja le v neposredni bližini fotofiniš kamere, ki
mora biti zaradi svojih karakteristik postavljena blizu ciljne črte.
• Izpis ničelnega testa (slika) je na tekmovanju zaradi uporabe ČB laserskega tiskalnika
možen le v črno beli tehniki.
• Pritime.E ne razpolaga z namenskim programskim paketom za obdelavo podatkov.
• Organizacija tekmovanja je bila slabo načrtovana in slabo vodena. Vodje posameznih služb
v organizaciji tekmovanja niso korektno opravili svojega dela. Še zlati izrazito je bilo slabo
delo tajništva na tekmovanju.
• Slaba je bila tudi komunikacija organizatorja tekmovanja z merilno ekipo Protim.E

Zaključki:
• Protime.E mora v dogovoru z organizatorji zagotoviti, da je lokacija ekipe za odčitavanje
meritev izven tekmovališča ali na tekmovališču na zunanji strani tekališča, povsod kjer je to
tehnično izvedljivo.
• Protime.E si bo v sodelovanju z AZS še naprej prizadeval za izboljšanje standardov pri
obdelavi podatkov in pripravi dokumentacije o izvedenih tekmovanjih (štartne liste,
tekmovalni zapisniki, rezultatne liste,…).
• AK Domžale mora izboljšati organizacijo tekmovanj, predvsem sistem priprave tekmovanja
in vzpostaviti sistem delovanja tajništva tekmovanja.
28. junij 2017 – 12. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 24 društev in iz 8 držav.
Organizator se je potrudil s pestro mednarodno zasedbo. Pred tekmovanjem je izredno močno
deževalo. Tekmovanje se je pričelo v suhem vremenu, konec tekmovanja pa je zopet potekal v
dežju. Nekaj disciplin je potekalo v dvorani – moški: troskok, palica; ženske: troskok. Tehnična
služba je bila slabo organizirana, še zlasti pri preureditvi skakališča troskoka v daljino.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
3.5
4
4
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

2
4
3.9
5.44

Pomanjkljivosti:
o Na stadionu je samo en komplet odrivne deske, zato se je zamujalo pri prenosu in postavitvi
od zunaj v dvorano zaradi naliva.
o Zaradi dežja se je palica izvedla v dvorani na opremi, ki je zelo slaba (blazine, držala
letvice). Za prihodnja tekmovanja je vprašljiva varnost tekmovalcev in regularnost
rezultatov.
1. - 2. julij 2017 – DP za mlajše člane / članice in DP za mlajše mladince in mladinke v
Slovenj Gradcu (organizator AK Slovenj Gradec)
Na tekmovanju je v kategoriji mlajših članov / mlajših članic nastopilo 151 atletov in atletinj iz 24
klubov, v kategoriji mlajših mladincev / mladink pa je nastopilo 287 atletov in atletinj iz 37 klubov.
Izvedeni sta bili dve državni prvenstvi, zato bi morala imeti vodja tekmovanja pomočnika zaradi
hitrejšega in učinkovitejšega urejanja določenih zadev.
Urnik tekmovanja je bil spoštovan, vendar so se 1. dan pričele pojavljati zamude na tekih zaradi
tehničnih težav pri zaprekah, pri dolgih metih pa zaradi počasnejšega dela sodniške ekipe.
V kategoriji mlajših članic se ni izvedla disciplina 3000m zapreke.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3
3
4.8
4.5
4.1

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.4
4
3
5.33

Pomanjkljivosti:
o Ni začrtan potek steze na vodno zapreko (iz notranje steze na zunanjo). Organizator in
tehnična služba nista poznala poteka.
o Med tekmovanjem so popuščali vijaki na štartnih blokih, s katerim se opora stopala drži
centralnega dela bloka.
o Zaustavitveni prag je potrebno dodatno utrditi.
o Center kroga pri krogli, disku / kladivu ni jasno označen.
o Zaščitna mreža za disk in kladivo ima na določenih mestih luknje.
o V tehnični službi je bilo premalo osebja.
o Premalo sodnikov na stezi in cilju. V žirijah tudi osebe brez sodniškega izpita.
o Pripombe na slabo dela štarterja prvi dan tekmovanja, ki je ostal tudi brez pomočnika
štarterja, ki je po približno polovici tekmovanja odšel.
Pri obdelavi podatkov se je ugotovilo, da so v kategoriji mlajših mladink v skoku v višino tri
tekmovalke dosegle enak rezultat.
Sklep št. 2
V disciplini skoka v višino je sodniška žirija skupaj z glavnim sodnikom naredila
napako, ker ni možna delitev prvega mesta.
Sklep št. 3
Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
GO:
Vrabec Nika (100m)
KAK:
Navodnik Hanna Paulina (100m)
KRO:
Obal Iza (200m)
MASS: Muzaferović Ines (800m)
OL:
Matić Urša (800m)
PMB:
Popovič Krajnc Luka (100m, 200m, krogla), Zupanič Vito (100m), Vrhovšek Lucij (200m),
Pernek Acker Rene (200m)
SLG:
Uršej Tinkara (200m), Sekavčnik Zala (800m), Kotnik Nika (3000m)
TRK:
Pivk Erazem (100m)
ŽALEC: Cerjak Lucija (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 DP za mlajše mladince in mladinke nista nastopili štafeti:
PMB:
4x100m (mmi)
SLG:
4x300m (mme)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Na DP za mlajše člane in članice niso nastopili:
KLC:
Zalokar Lucijan (800m)
KRKA: Moretti Ahac (200m)
MASS: Kramberger Jan (200m), Paulin Tjaš (200m), Pajalič Žak (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 DP za mlajše člane in članice ni nastopila štafeta:
TRK:
4x100m (mči)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

8. in 9. julij 2017 – DP za starejše mladince in mladinke na Ptuju (organizator AK Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo 201 atletov in atletinj iz 30 klubov. V posameznih disciplinah je
nastopilo zelo majhno število tekmovalcev.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Vodje vseh služb so svoje delo opravile zelo
odgovorno. Tekmovanje je potekalo v zelo vročem vremenu.
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga. Dan pred tekmovanjem je bil o tem obveščen organizator,
ne pa tudi TtK AZS.
Sklep št. 4
Že v predhodnem zapisniku je bilo navedeno, da Komisija za boj proti dopingu AZS ne
obvešča predsednika TtK AZS o izvedbi kontrole na tekmovanjih AZS. Ta praksa se je
nadaljevala tudi v poletni sezoni.
Zahtevamo, da se vzpostavi 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

4.8
5
5
4.6
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.8
4.7
7.02

Sklep št. 5
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
GO:
Murovec Jakob (200m)
KLC:
Arzenšek Urška (1500m)
PAN:
Kreft Lara (100m), Heric Veronika (200m)
VEL:
Subašič Dino (troskok)
ŽALEC: Drame Miha (800m)
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.

19. julij 2017 – 28. Mednarodni atletski miting Novo mesto 2016
(organizator AK Krka Novo mesto)
Organizator je poskrbel za primerno organizacijo in vodenje tekmovanja ter strokovno delovanje
vseh služb. Tekmovanje je potekalo v zelo vročem vremenu.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4.5
5
4
4.5

Pomanjkljivosti:
o Premalo mivke v jami.
o Premalo sodnikov (na stezi ni bilo nobenega).

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.8
3.9
6.29

22. in 23. julij 2017 – DP za člane in članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo 199 atletov in atletinj iz 26 klubov in 3 držav.
Organizator je skrbno in pravočasno načrtoval tekmovanje. S strani vodje tekmovanja ni bilo
zaznati koordinacije dela med posameznimi službami na dan tekmovanja. Pogoji za tekmovanje so
bili dobri.
)

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

2.8
3.5
4.2
4.8
3.7

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
5
4.4
5.62

Pomanjkljivosti:
o steza obrabljena, črte slabo vidne
o ovire so starejše in težko nastavljive
o ženska vodna zapreka obrabljena
o zaščitno mrežo pri kladivu in disku je potrebno zamenjati
o nosilci mreže so poškodovani in prekomerno zviti
o neustrezne prestopne črte iz kroga pri suvanju krogle
o pomanjkljivi semaforji
Sklep št. 6
Na DP za člane in članice niso nastopili:
AKŠ:
Fajs Eva (200m)
BRE:
Budič Simon (palica), Tičar Ambrož (palica)
DOM:
Gabršek Tadej (200m)
KRO:
Stankovič Matej (400m, 400m ovire)
MASS: Paulin Tjaša (200m), Jamnik Maks (200m)
TRK:
Jovanovič Matic (100m)
VEL:
Kramer Jan (800m)
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 DP za člane in članice ni nastopila štafeta:
KRO:
4x100m (či)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 mora društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

26. - 27. avgust 2017 – Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke v Mariboru
(organizator AD Štajerska Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo 198 atletov in atletinj iz 18 klubov.
Tekmovanje je bilo pripravljeno, dobro organizirano in vodeno. Tekmovanje je potekalo v zelo
vročem in soparnem vremenu. V nekaterih disciplinah je nastopilo malo tekmovalcev.
V zadnjem štartu se ura ni sprožila in so bili tekmovalci zaustavljeni šele po 100 m teka.
Sklep št. 7
V preteklosti je bilo dogovorjeno, da Timing Ljubljana zagotovi na tekmovanjih
povratno pištolo za pomočnika štarterja.

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

3.7
3.9
4.7
4.9
4.2

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.2
4.65
6.19

Pomanjkljivosti:
o Na ciljni črti niso zarisani črni pravokotniki.
o Blazine na doskočišču višine so uničene (vrhnji sloj) in se iz njih dviga prah. Stojala so
dotrajana.
o Slabe blazine skoka s palico. Slaba stojala.
o Ovire starejšega tipa in nekatere deformirane.
o V zapisniku daljine in troskoka je veter zapisan v stotinkah.
Sklep št. 8
Na APS za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
GO:
Makarovič Matija (200m)
KAK:
Navodnik Hanna Paulina (troskok)
MASS: Dobrovoljc Matic (krogla, kopje), Hriberšek Lea (400m), Kostovska Diana (disk),
Knez Barbara (400m ovire)
VEL:
Lazar Jon (hoja 5000m), Goršek Neli (višina)
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.

Sklep št. 9
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2017 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
KRO:
Keber Tara (100m)
VEL:
Subašič Dino (400m)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2017 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR.

2. september 2017 – Ekipno DP za mlajše mladince in mladinke v Kopru
(organizator AD Koper)
Na tekmovanju je nastopilo 241 atletov in atletinj iz 20 društev.
Tekmovanje se je pričelo s 15 minutno zamudo, ker so ekipe zamudile zaradi prometne nesreče. Ob
18.15 uri je bilo tekmovanje prekinjeno in ob 19.00 uri dokončno odpovedano zaradi neurja. Zaradi
tega niso bile izvedene discipline: moški - 2000m zapreke, štafeta; ženske - 2000m zapreke, štafeta,
višina, disk.
Tekmovanje je bilo organizirano s premajhnim številom osebja, a izvajano na zadovoljivi ravni.
Vodja tekmovanja je opravljal še druge zadolžitve. Tehnična služba je bila premalo številčna, zato
so bila posamezna tekmovališča pripravljena le ob pomoči sodnikov.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
3.5
4
4
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
3.5
5.45

Pomanjkljivosti:
o Doskočišče za palico je bilo slabo pripravljeno. Po zimski poškodbi blazin in stojal so
uporabljali stara, ki so na meji tehnične ustreznosti.
o Pokvarjeno kljunasto merilo za merjenje višine pri palici.
o Premalo sodnikov, na stezi jih ni bilo.

Sklep št. 10
Na Ekipnem DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
ADAS:
Ulčar Matic (400m)
DOM:
Gabršek Tadej (100m), Križman Matic (krogla)
KLC:
Stropnik Rok (100m), Horvat Tea (kladivo)
KP:
Vergles Domen (100m, krogla)
KRKA: Umek Anej (110m ovire), Medle Nika (kladivo)
MASS: Krašovec Urška (1500m), Mele Kaja (400m)
PMB:
Popovič Krajnc Luka (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.

9. - 10. september 2017 – APS za člane in članice v Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo 255 atletov in atletinj iz 23 društev.
Tekmovanje je bilo pravočasno in dobro načrtovano ter dobro vodeno. Prvi dan tekmovanja so bili
pogoji za tekmovanje ugodni. Drugi dan je bilo ob pričetku zelo deževno, nato pa se je v
nadaljevanju izmenjevalo obdobje brez in z rahlim dežjem. Ženski skok s palico je bil odpovedan,
ker ni bilo možno zagotoviti varne izvedbe.
Zaradi dežja je bila izklopljena naprava za zaznavanje napačnega štarta.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
3.8
4.9
4.8
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
5
4
6.14

Pomanjkljivosti:
o Na objektu je premalo stožcev za krivino, kjer ni robnika.
o V tehnični službi je bilo premalo osebja, zato tekmovališče za daljino in troskok ni bilo
pripravljeno pravočasno.
o Premajhno število sodnikov.
o V zapisniku skoka v daljino in troskoka je veter zapisan v stotinkah.
Sklep št. 11
V skladu s Pravili za atletska tekmovanja se veter meri v stotinkah in zapisuje v
desetinkah.
Sklep št. 12
Na APS za člane in članice niso nastopili:
DTO:
Pelko Blaž (višina), Vidmar Peter (200m)
GO:
Čehovin Urban (disk)
KAM:
Zupin Agata (400m ovire)
KLC:
Janežič Luka (400m), Rojnik Ina (200m)
KRO:
Benedetič Emanuel (krogla, kladivo), Arh Kaja (1500m), Jamnik Jan (400m ovire),
Kolar Bačnik Bor (200m), Obal Iza (200m)
MASS: Knap Krištof (400m), Medvešek Grega (kladivo), Podgoršek Peter (troskok),
Demšar Filip Jakob (višina)
OL:
Bricelj Laura (100m)
RAD:
Rman Nina (kopje)
ŠTA:
Stauber Laura (3000m, 5000m)
VEL:
Lah Luka (krogla, disk), Lah Luka (kladivo), Majcenovič Teodor (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 APS za člane in članice niso nastopile štafete:
GO:
4x400m (če/2)
KLC:
4x400m (če)
KRO:
4x400m (či/2)
MASS: 4x400m (či/3)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Sklep št. 13
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2017 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
KLC:
Janežič Luka (400m)
MASS: Mljač Brina (krogla, kopje)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2017 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR za nenastop v eni disciplini.

9. in 10. september 2017 – DP za pionirje in pionirke U16 v Velenju
(organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 368 atletov in atletinj iz 40 klubov ter ena OŠ.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili primerni.
)

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

4.8
4.5
4.8
4.3
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
5
4.2
6.69

Pomanjkljivosti:
o GS za teke izpostavil problem postavljenih panojev 1.5 m od notranjega robnika po celotni
dolžini od štarta 300 m do štarta 200 m, ker se zakriva pogled na stezo.
o Manjkajo reakcijski časi: pionirji - 300m ovire (3); pionirke - 100m (9), 80m ovire (1),
300m (7), 300m ovire (2), 4x100 m (3).
o V disciplini 1000 m je nastopilo naenkrat več kot 25 tekmovalcev.
Sklep št. 14
V disciplini 1000 m žreb ni bil narejen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja, kar bi
lahko ogrozilo vrstni red na cilju zaradi velikega števila tekmovalcev.
Sklep št. 15
Na DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
GO:
Šuligoj Žiga (višina), Skočaj Meta (300m ovire)
KAK:
Mlinar Ana (300m)
KRKA: Medle Nika (krogla, kladivo)
MASS: Osolnik Ajda (palica), Toplak Tia (300m), Beretič Marjan (100m)
PMB:
Kralj Nika (daljina)
SLG:
Simonovič Ivana (80m ovire, daljina), Jelen Križovnik Neža (100m), Uršej Tinkara (100m)
TRK:
Kocič Aida (troskok)
VEL:
Šonc Bruno (1000m), Avdič Lejla (troskok), Goršek Neli (višina)
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 DP za pionirje in pionirke U16 ni nastopila štafeta:
KAK:
4x300m (pe)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

AK Krka Novo mesto je po zaključku prijav ugotovil, da v štartni listi manjka 10 njihovih atletov v
tekaških disciplinah. V dopisu za oprostitev plačila kazni je navedeno, da je v klubu prišlo do
primopredaje skupine tekačev ter ostalih aktivnosti, ki jih mora trener poznati pri svojem delu.
Sklep št. 16
TtK AZS je upoštevala utemeljitve iz dopisa in tokrat izjemoma ne bo zaračunala kazni
za zamujeno prijavo večjega števila atletov.
16. - 17. september 2017 – DP za pionirje in pionirke U14 in U12 v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
V kategoriji U14 je na tekmovanju je nastopilo 248 atletov in atletinj iz 32 klubov in 4 osnovne
šole, v kategoriji U12 pa je nastopilo 162 atletov in atletinj iz 27 klubov in 2 osnovni šoli.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili primerni.
)

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

4.9
4.8
5
4.2
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
5
4
6.70

Pomanjkljivosti:
o Problemi pri štartih zaradi praznih baterij štartne naprave (zaradi intervencij je bil moten
tekoč potek tekmovanja),
o Napovedovalec slabo poznal kratice nastopajočih društev
Sklep št. 17
Timing Ljubljana je prišel na tekmovanje s predhodno nepreverjeno opremo.
Sklep št. 18
Zaradi kršenja določil Priročnika za atletsko sezono 2017 se diskvalificira:
Pionirke U14
Vušnik Laura / Slovenj Gradec – 60 m (2. dan)
Diskvalifikacija zaradi nenastopa v prvi prijavljeni disciplini (daljina-cona / 1. dan) - točka 4.1.19.
(o).
Lampret Nika / MASS Ljubljana – 4x200 m (2. dan)
Diskvalifikacija zaradi nenastopa v prijavljeni disciplini (60 m / 2. dan) - točka 4.1.19. (o).
Pionirke U12
Reberšak Neja / Brežice – 600 m (2. dan)
Diskvalifikacija zaradi nenastopa v prvi prijavljeni disciplini (višina) - točka 4.1.19. (o).
Sklep št. 19
Na DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
ASKR:
Kučina Anže (krogla-piU12)
BRE:
Reberšak Neja (višina-peU12)
DTO:
Vrbinc Lucija (daljina-peU14)
GO:
Rodman Ema (60m-peU14, 200m-peU14, 60m ovire-peU14)
KAK:
Potnik Lucija (60m-peU14, daljina-peU14)
KRO:
Kovačević Sara (60m-peU14, 200m-peU14), Kavčnik Pika (60m-peU14),
Skukan Živa (200m-peU12), Zidanšek Taja (200m-peU12)
MASS: Zdešar Tjaša (200m-peU14), Lampret Nika (60m-peU14), Groznik Lana (60m-peU14)

PMB:
PSČ:
PT:
SLG:
TRK:
VEL:

Brezac Taja (60m-peU12, daljina-peU12), Gjura Manca (60m-peU12, daljina-peU12),
Pernek Karolina (60m-peU14)
Sovdat Gaja (60m-peU12, daljina-peU12)
Muršec Veronika Vera (200m-peU12)
Vušnik Laura (daljina-peU14), Prošt Urban (1000m-piU14), Samec Tjaša (60m-peU14)
Globočnik Domen (1000m-piU14)
Hrovat Natan (200m ovire-piU14), Juhart Hana (krogla-peU14)

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 DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopile štafete:
AKŠ:
4x100m (peU14)
KRO:
4x200m (peU14/4)
PMB:
4x200m (peU14)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2017 morajo društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Na dan tekmovanja se je pri delegatu AZS oglasil Robert Teršek z namenom, da bi snemal mete
vorteksa za potrebe AZS. Po posvetu s predsednikom TtK AZS mu je bilo to dovoljeno.
Sklep št. 20
Na tekmovališču ne more opravljati snemanja oseba, ki je trener, sodnik ali oče
nastopajočega atleta, ker ima v tem primeru atlet prednost pred ostalimi nastopajočimi
atleti.
24. september 2017 – DP v cestnem teku na 10 km v Slovenskih Konjicah
(organizator ŠD Konjiški maraton)
Nastopilo je 579 tekmovalcev. Tekmovanje je bilo odlično organizirano. V vseh službah je bilo
zadostno število osebja in prostovoljcev. Oglaševanje prireditve je potekalo od meseca aprila dalje.
Dodatni dogodki pred in med tekmovanjem: šolski teki in teki za najmlajše, glasbeni gostje,
ponudniki na stojnicah.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

5
5
5
5
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
5
7.25

30. september 2017 – Miting na Bledu (organizator AD Bled)
Zaključek prijav za miting na Bledu je bil v četrtek, 28.09.2017 ob 17.00 uri. Štartna lista je bila
objavljena šele naslednji dan ob 15.00 uri.
Sklep št. 21
Izdelava štartne liste je izrazito zamujala s strani organizatorja tekmovanja, kljub temu,
da je v Priročniku za sezono 2017 jasno naveden postopek in čas izdelave ter objave
štartne liste.

Organizator tekmovanja je izvedel disciplino skoka v daljino brez merjenja vetra. Nastopajoči v
omenjeni disciplini so bili zaradi tega oškodovani, čeprav je organizator tekmovanja zaračunal
polno višino štartnine.
Sklep št. 22
V skladu z določili Priročnika za sezono 2017, točka 4.1.19. (e), se izreka kazen AD Bled
v višini 40,00 EUR zaradi slabe organizacije in oškodovanja atletov, ker ni bilo merjenja
vetra v skoku v daljino.
1. oktober 2017 – Ulični tek v Slovenj Gradcu (organizator AK Slovenj Gradec)
Pomanjkljivosti:
o Dolžina proge na 5 km in 10 km je bila krajša (cca 360 m) zaradi birme.
o Sodniki imeli težavo, ker niso vedeli, kdo prihaja v cilj na 5 km in kdo nastopa na 10 km
zaradi enotne barve štartnih številk.
o Tabla za okrepčevalnico ni bila postavljena.
o Niso bile postavljene km oznake.
Sklep št. 23
Proga v Slovenj Gradcu ima certifikat AZS o izmeri. Zaradi krajše proge se rezultate na
5 km in 10 km ne upošteva v letnih tablicah.
Sklep št. 24
V skladu z določili Priročnika za sezono 2017, točka 4.1.19. (e), se izreka kazen AK
Slovenj Gradec v višini 40,00 EUR zaradi slabo pripravljenega tekmovališča.
7. in 8. oktober 2017 – APS v mnogobojih v Novi Gorici
(organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo 128 atletov in atletinj iz 18 klubov, štirih OŠ ter Hrvaške.
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno kljub pomanjkljivemu številu sodnikov.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili dobri.
)

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

3.8
3.8
3.8
4.2
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.5
4.3
5.95

Pomanjkljivosti:
o Višina blazin na drugem skakališču skoka v višino je merila le 60 cm (podkonstrukcije ni
bilo),
o Zaradi pomanjkanja sodnikov se je uporabilo le eno tekmovališče za daljino in vortex,
o V rezultatni listi manjka veter v skoku v daljino za vse tekmovalce v kategoriji pionirji U12,
o V zapisniku skoka v daljino pri mlajših mladinkah je veter zapisan brez predznaka in z
oznako m/s.
o Tajništvo tekmovanja ni objavilo zbirnih rezultatov po prvem dnevu tekmovanja (objavljeni
so bili samo rezultati po posameznih disciplinah).
Sklep št. 25
Na tekmovanju v mnogoboju je potrebno objavljati zbir točk za vsakega atleta po vsaki
disciplini.

Sklep št. 26
Na APS v mnogobojih niso nastopili:
GO:
Urbančič Rok (či), Štravs Sara (mme), Petrović Dana (mme), Pintar Anže (piU14),
Novak Natan (piU12), Obreza Mia (peU12)
KAM:
Ahlin Nika (peU16)
MASS: Simončič Aneja (sme)
PAN:
Mešič Timon (piU14)
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.

14. oktober 2017 – Kros občinskih reprezentanc na Ravnah (organizator KAK Ravne)
Na tekmovanju je nastopilo 12 občinskih reprezentanc s preko 210 tekmovalci. Tekmovanje je bilo
izvedeno v mestnem parku z nekaj pomanjkljivostmi (dopolnjevanje štartne liste pred pričetkom
tekmovanja zaradi spregledane pravočasne prijave, pred in med tekmovanje je bilo potrebno zabiti
dodatne kole za označbo proge, nepodeljevanje diplom za 4.- 6. mesto v začetnih kategorijah).
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4
3
4.5
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.2
4.8
4.8
5.97

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

44.84

JANEŽIČ Luka-95

KLC

21.07.2017

Monaco

36.77
51.94
56.52
55.96

ZUPIN Agata-98
HORVAT Anita-96
ZUPIN Agata-98
ZUPIN Agata-98

KAM
MASS
KAM
KAM

30.08.2017
14.07.2017
22.07.2017
23.07.2017

Domžale
Bydgoszcz
Grosseto
Grosseto

KLC
KLC
MASS
OL

21.07.2017
09.04.2017
26.07.2017
23.07.2017

Monaco
Domžale
Klagenfurt
Celje

HORVAT Anita-96

MASS

14.07.2017

Bydgoszcz

GRKMAN Jure-99
GRKMAN Jure-99
ČEH Kristjan-99

KAM
KAM
PT

08.07.2017
30.08.2017
09.07.2017

Ptuj
Domžale
Ptuj

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

KAM
KAM
KAM
KAM
KAM
KAM

08.07.2017
08.07.2017
09.04.2017
30.08.2017
22.07.2017
23.07.2017

Ptuj
Ptuj
Domžale
Domžale
Grosseto
Grosseto

ČLANICE
300 m
400 m
400 m ovire

MLAJŠI ČLANI (1995 - 1997)
400 m
1 milja
Krogla
Disk

JANEŽIČ Luka-95
KOKALJ Jan-97
ZUPANČIČ Blaž-95
PLEŠKO Nace-96

44.84
4:13.79
18.93
54.85

MLAJŠE ČLANICE (1995 - 1997)
400 m

51.94

STAREJŠI MLADINCI
100 m
300 m
Disk-1.75

10.52
33.51
59.26

+1.9

STAREJŠE MLADINKE
100 m
300 m
400 m ovire

11.68
11.60
37.51
36.77
56.52
55.96

+0.7
+0.3

MLAJŠI MLADINCI
400 m

47.34

GRAHOVAC Gregor-00

MASS

13.07.2017

Nairobi

GOŠEK Karin-00

KLC

01.07.2017

Slovenj Gradec

DOMINKOVIĆ Filip-02

VEL

09.09.2017

Velenje

01.07.2017

Zagreb

MLAJŠE MLADINKE
2000 m zap.

6:47.41

PIONIRJI – U16
Kopje-600 (n)

65.70

PIONIRJI - U14 (2004 - 2005)
Višina

1.87

JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS

Sklep št. 27
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2017.
Sklep št. 28
TtK AZS ne potrdi spodaj navedena rezultata za nova rekorda na prostem, ker o
rekordu ni bila obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS.
STAREJŠI MLADINCI
Hoja 5000 m

25:53.3

TESOVNIK Anže-98

MASS

14.10.2017

Celje

ČANADI Eva-00

KP

01.07.2017

Slovenj Gradec

STAREJŠE MLADINKE
Hoja 5000 m

27:18.53

Sklep št. 29
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

27:18.53

ČANADI Eva-00

KP

01.07.2017

Slovenj Gradec

AD 4.
1. Analiza tekmovalnega sistema AZS za leto 2017
Tekmovalni sistem AZS je načeloma dober, saj imajo vse starostne kategorije svoja tekmovanja.
Problem je v tem, da se dovoljuje nastopanje tudi v višjih starostni kategorijah.
Organizacija mitingov, ki se naknadno razpišejo zaradi potrebe društva oziroma posameznika
(izpolnitev norme), je slaba (mnogo disciplin se sploh ne izvede, sestava organizacijskega odbora je
pomanjkljiva, včasih tudi lažna).
V letošnjem letu smo bili priča kar nekaj neizvedenih disciplin zaradi nobenega prijavljenega
tekmovalca, izvedb disciplin v dvorani zaradi slabega vremena (v nekaterih primerih prehitra
odločitev za prestavitev v dvorano) in tudi majhnega števila prijavljenih v tekaških in metalskih
disciplinah.
Čedalje bolj v ospredje prihaja problem naprav, opreme in orodij na stadionih, ki se kljub opozorilu
ne popravi ali obnovi. Na ta način so onemogočeni kvalitetni pogoji za tekmovalce, vsem
udeležencem tekmovanja pa ni zagotovljena varnost.
Za dobro izvedbo tekmovanja je potrebno zagotoviti zadostno število osebja v organizaciji
tekmovanja. Ker se izvedba tekmovanja opravi z minimalnim številom osebja, organizacija
tekmovanj stagnira. Še posebej je pereč sodniški del, ker jih kljub obljubam nato ni na tekmovanje.
Opaža se tudi slabše strokovno znanje sodnikov, glavnih sodnikov in delegatov AZS.

TtK AZS si že vrsto let prizadeva za boljše sodelovanje s Strokovnim svetom AZS (pravočasna
analiza sezone, priprava izhodišč za naslednjo sezono, medsebojna izmenjava informacij, skupno
načrtovanje koledarja). Pričakujemo boljše medsebojno sodelovanje.
Odziv društev s predlogi na dopolnitve oziroma spremembe tekmovalnega sistema še vedno ni
zadosten. Pozdravljamo vse predloge, ki so bili posredovani in bodo obravnavani pri pripravi
novega priročnika.
Še vedno pa smo bili tudi priča agresivnim odzivom tik pred zdajci pri določenem tekmovanju, ko
so pravila že potrjena na UO AZS.
2. Koledar IAAF in EA
Koledar velikih mednarodnih tekmovanj je znan nekaj let v naprej.
Vsaka članica EA mora imeti svoj tekmovalni koledar izdelan do 20.09. v tekočem letu zaradi
vnosa v sistem EA in dokončno potrditev na koledarski konferenci EA sredi novembra.
3. Članstvo AZS v ABAF
Doreči je potrebno, kako se bo AZS vključevala v sistem tekmovanj (s posamezniki, z
reprezentanco, starostne kategorije).
Od tega je odvisno, kaj je z ostalimi reprezentančnimi nastopi pionirjev, mlajših in starejših
mladincev, mlajših članov (5-boj pionirjev, Brixia, 4-boj mlajših mladincev, 5-boj st. mladincev, 4boj mlajših članov).
4. Optimizacija tekem
Vsa prvenstvena tekmovanja od mlajših mladincev navzgor morajo ostati, ker se na podlagi teh
pridobi kategorizacija.
V primeru izvedbe dveh starostnih kategorij na isti termin v istem kraju je potrebno upoštevati tudi
organizacijski vidik (objekt, oprema, številčnost osebja, …) in različnost disciplin nastopajočih
kategorij ter specifika disciplin (ovire, orodja).
Društva, ki so člani AZS, morajo prevzeti tudi obveznost organiziranja mitingov za vse starostne
kategorije (krosi, cestni teki, tekme na stadionih, trgih).
5. Upoštevati – uskladiti razmišljanja stroke, trenerjev in TtK AZS
Pri načrtovanju koledarja 2018 je potrebno upoštevati tudi gradivo delovne skupine - Tekmovalni
sistem mladih in predloge, ki sta jih TtK AZS in Strokovni svet prejela med letom.
Sklep št. 30
O vseh spremembah oziroma dopolnitvah tekmovalnega sistema za leto 2018 bodo
društva obveščena s pozivom k oddaji kandidatur za organizacijo tekmovanj v letu 2018.

AD 5. – Naj organizator atletskega tekmovanja
Tehnično tekmovalna komisija AZS bo predlagala Komisiji za nagrade in priznanja AZS, da se v
skladu s 15. členom Pravilnika o priznanjih podeli priznanje Športnemu društvu Konjiški maraton
Slovenske Konjice za najboljšega organizatorja atletskega tekmovanja za leto 2017.
Sklep št. 31
Športnemu društvu Konjiški maraton Slovenske Konjice se podeli priznanje za zelo
dobro organizacijo že 5. Konjiškega maratona, v sklopu katerega se je v zadnjih treh
letih že drugič izvedlo tudi prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km za članski,
starejši in mlajši mladinski kategoriji. Organizator se je pri izvedbi omenjenega
tekmovanja tradicionalno izredno potrudil in z zelo zavzetim organizacijskim odborom
in ogromno prostovoljci, ki s svojo pozitivno energijo bogatijo športno
prireditev, pripravil odličen atletski dogodek, vreden pohvale in posnemanja.

AD 6. – Koledarska borza
TtK AZS je obravnavala pripravo na izvedbo letošnje koledarske borze.
Sklep št. 32
Pravila za izvedbo
nespremenjena.

koledarske

borze

za

tekmovalno

sezono

2018

ostanejo

Sklep št. 33
Pripravi se pregled pomanjkljivosti naprav, opreme in orodij na atletskih štadionih, ki
se jih predstavi na koledarski borzi in jih morajo organizatorji odpraviti do izvedbe
prevzetih tekmovanj

AD 7.
1.
Na šesteroboju veteranskih reprezentanc Avstrije, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovenije in Švice je
meritve časov opravljala merilna ekipa iz Hrvaške.
Sklep št. 34
TtK AZS ne prizna rezultate tekov in se jih ne upošteva v tablicah za sezono 2017, ker si
merilna ekipa iz Hrvaške ni pridobila soglasje AZS za izvajanje meritve časov na
tekmovanjih štadionske atletike v Sloveniji.
2.
Na mitingu v hoji v Trstu (10.09.2017) je nastopilo nekaj slovenskih atletov.
Sklep št. 35
TtK AZS ne prizna rezultate mitinga v hoji (Trst, 10.09.2017), ker rezultati niso nikjer
uradno objavljeni.
3.
V letošnjem letu je odpadlo kar nekaj disciplin na prvenstvenih tekmovanjih.
Sklep št. 36
V primeru, da na prvenstvenem tekmovanju odpade disciplina iz kakršnega koli
razloga, mora tajništvo tekmovanja poskrbeti, da se to zavede v rezultatno listo in
navede razlog odpovedi.
4.
Na mitingu Mladi asi atletike (Domžale, 30.08.2017) se je v kategoriji članov in mladincev do
višine 171 cm uporabljala letvica s štirikotnimi končniki.
Sklep št. 37
V skladu z določili Priročnika za sezono 2017, točka 4.1.19. (g), se izreka kazen AD AS
Domžale v višini 40,00 EUR zaradi slabega dela tehnične službe.
Ob ponovitvi uporabe neprimerne letvice se tudi rezultati ne bodo priznali.

5.
TtK AZS je obravnavala prošnjo AD Štajerska Maribor, da se jim za leto 2018 dodeli organizacijo
Krosa občinskih reprezentanc. Prošnjo so utemeljili s tem, da si je mesto Maribor pridobilo naziv
Evropsko mesto športa 2018. Na Mestni občini Maribor si želijo, da bi lokalne športne organizacije
v prihodnjem letu organizirale čim več tekmovanj. Kros občinskih reprezentanc je eno redkih
tekmovanj, ki v osnovi simbolizira medmestno sodelovanje.
Sklep št. 38
TtK AZS bo ustregla prošnji in AD Štajerska Maribor podelila izvedbo Krosa občinskih
reprezentanc pod pogojem, da društvo prevzame tudi manj zanimivo in nepodeljeno
tekmovanje na borzi.

Tehnično tekmovalna komisija AZS
predsednik
Andrej Udovč

