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                                                                 Z  A  P  I  S  N  I  K  
 
4. korespondenčne seje Komisije za tekmovalne sisteme Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 
komisija), ki je bila 21. junija 2005. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
2. Razno 

 
AD 1. 
 
7. maj 2005 – Mednarodni atletski miting v Novi Gorici 
 

Komisija ugotavlja, da je bilo tekmovanje slabo pripravljeno – v posameznih službah organizacije 
tekmovanja je bilo premajhno število osebja; slabo so bila pripravljena tekmovališča (na določenih 
mestih tekališče razpada, slabo vidne ciljne črne točke); določene naprave in opremo je potrebno 
nujno obnoviti (slabe odrivne deske, neustrezne blazine za skok s palico, ni semaforja za kroge) 
 

Merilna ekipa Timing Ljubljana je imela resne težave z merjenjem časov, tako da je prišlo do 
zamude 45 minut. V kratkih šprintih je sodniška služba izmerila ročne čase. 
Na spletni strani Timing Ljubljana so ročno izmerjeni časi objavljeni kot elektronski. 
 

Sklep št. 1: 
V najkrajšem času se opravi sestanek z direktorjem Timing Ljubljana in se skupaj 
analizira tekmovanja v prvem delu sezone na prostem, z namenom, da se odpravijo vse 
dosedanje težave, katere so se pojavljale pri delu merilne ekipe (meritve, vetromer). 

Sklep št. 2: 
Komisija bo naslovila pobudo na Ministrstvo za šolstvo in šport ter Mestno občino 
Ljubljana, da se Timing Ljubljana prizna delovno mesto programerja. Timing 
Ljubljana je edina merilna ekipa, ki je sposobna opravljati kvalitetne meritve določenih 
tekmovalnih sistemov nacionalnega pomena (atletika, plavanje, kolesarstvo, veslanje, 
…). 

 
 
28. in 29. maj 2005 – EAA miting v mnogobojih in APS v mnogobojih v Mariboru 
(organizator AD Maribor 98) 
 

EAA miting v mnogobojih je potekal pod nadzorom delegata EAA, atletski pokal Slovenije v 
mnogobojih in miting pa pod nadzorom delegata AZS. Organizator bi moral poskrbeti za ustrezne 
tekmovalne pogoje nastopajočih, vendar so bile pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja: 
 

TEHNIČNA SLUŽBA 
o slabo vidni črni kvadratki na cilju, 
o premajhna zastavica za prehod na notranjo stezo pri teku na 800 m, 
o slaba blazina za skok v višino, 
o na stojalih za palico zarjaveli vijaki, 
o zarisan preozek sektor za met kopja, 
o premalo senčnikov in klopi za tekmovalce, 
o premajhna zastavica za prehod na notranjo stezo pri teku na 800 m. 



TAJNIŠTVO 
o rezultatna lista ni bila izdelana po kriterijih (slabo vidni črni kvadratki na cilju, 
o napačno točkovanje discipline meta kopja pri članih, članicah, st. mladincih in mladinkah, 
o napačno točkovanje 100 m ovire za pionirje, 
o napačni vrstni red pri pionirkah (odstop tekmovalke od tekmovanja se je upošteval za 

končni vrstni red), 
o ni tabelarnega pregleda rezultatov (rezultat, veter, točke) nastopajočih po kategorijah, 
o napačno točkovanje v ekipnem vrstnem redu. 

 

Sklep št. 3: 
Zaradi pomanjkljivega dela tehnične službe in tajništva se ocena zniža na 3. 

Sklep št. 4: 
AK Velenje in ŠŠ Gazela Maribor nista poslala prijavo na AZS, zato morata plačati 
kazen v višini 5.000,00 SIT v skladu s točko 4.1.18, alinea j, Razpisi tekmovanj 2005. 

 
 
5. in 12. junij 2005 – Finale APS za člane in članice v Ljubljani (organizator AD Kronos 
Ljubljana) 
 
Finale APS 2. dan je bilo prestavljeno zaradi tragičnega dogodka za en teden. Odločitev o preložitvi 
je sprejela komisija v sodelovanju s člani Upravnega odbora AZS in organizatorjem. 
Ugotavljamo, da je bila odločitev o preložitvi za en teden utemeljena. 
 

Finale APS za člane in članice je eno največjih tekmovanj v Sloveniji, zato mora biti objekt temu 
ustrezno kvalitetno pripravljen, kar pa na tem tekmovanju ni bil najboljši primer. 
Sklep št. 5: 

Zaradi slabega dela tehnične službe se ocena zniža na 3. 
 
S strani večjega števila trenerjev je prišlo do pripombe na delovanje novih vetromerov Timing 
Ljubljana. Po izjavi podpisanih trenerjev sta vetromer pri teku in vetromer v skoku v daljino v 
danem trenutku kazala različne vrednosti. Od Timing Ljubljana se zahteva pojasnilo o različni 
vrednosti in ali je bila opravljena primerjava med vetromeri. 
 

Udeležba na finalu APS za člane in članice je bila skromna glede na objavljeno listo finalistov. 
Vsako leto tekmuje na finalu APS čedalje manj kvalitetnih tekmovalcev, zato bo komisija skupaj s 
strokovnim svetom pripravila določene spremembe oziroma poiskala ustrezne rešitve (katere tekme 
bi se upoštevale za finale; ali samo kvalifikacije; roki prijav, …). 
 

Sklep št. 6: 
Zaradi izjemne situacije komisija nenastopov v finalu APS ne bo kaznovala. 

 
Organizator tekmovanja je izračunal napačni ekipni vrstni red pri ženskah. Pravilni ekipni vrstni 
red: 
 

ŽENSKE 
1 AD Kronos, Ljubljana 319  12 KAK Ravne 35 
2 AD Kladivar, Celje 201  13 AK Krka, Novo mesto 27,5 
3 AD MASS, Ljubljana, 171,5  14 AK Poljane, Maribor 26 
4 AK Gorica, Nova Gorica 97  15 AK Šentjernej 18 
5 AK Velenje 86  16 AK Ptuj 16 
6 AK Domžale 60  17 ŠD Novice Extreme, Ljubljana 12 
7 AK Olimpija, Ljubljana 52  18 AK Šentjur 11 
8 AK FIT, Brežice 51  19 AK Sevnica 10 
9 AK Triglav, Kranj 50  20 AK Pomurje-PDU, Murska Sobota 7 
10 AD Maribor 98, Maribor 47  21 AD Almont, Slovenska Bistrica 4 
11 AS Novoles, Dolenjske Toplice 43  22 AK Koper 2 

 



Sklep št. 7: 
AK Velenje in AK Gorica že prejeti priznanji za ekipno uvrstitev v ženski konkurenci 
medsebojno zamenjata. 

 
AD 2. 
Komisija bo pripravila minimalne kriterije za merjenje časov za atletska tekmovanja v Sloveniji za 
ekipe, ki se ukvarjajo z meritvami (Timing Ljubljana, merilna ekipa Kladivar Celje, tuje merilne 
ekipe) in minimalne kriterije za obdelavo podatkov (Timing Ljubljana, tuji ponudniki), ki jih bodo 
morali upoštevati ponudniki od sezone 2006 dalje. 
 
 
 
Pripravil: 
Zdravko Peternelj 
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