
  

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 513-65-02   Fax: +386 (01) 513-65-05 
e-mail: info@atletska-zveza.si 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
5. seje Komisije za tekmovalne sisteme Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: komisija), ki je 
bila 13. julija 2005 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Darjo Pungartnik, Benjamin 
Piškur 

 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. redne in 2. – 4. korespondenčne seje 
2. Homologiranje rekordov na prostem za leto 2005 
3. Analiza poročil delegatov in glavnih sodnikov 
4. Razno 

 
AD 1. 
Zapisnik 1. redne seje in zapisniki 2., 3. in 4. korespondenčne seje se potrdijo. 
 
AD 2. – Rekordi na prostem 2005 
 
ČLANICE 
3000 m zap. 10:12.53  GRANDOVEC Daneja-84 MB 98 25.05.2005 Novo mesto 
 10:03.33  GRANDOVEC Daneja-84 MB 98 18.06.2005 Gävle 
 
STAREJŠI MLADINCI 
Deseteroboj (AZS) 6.351  KRIVANEK Gorazd-86 VEL 28. - 29.05.2005 Maribor 
 (11.58-6.51-11.63-1.85-53.38 / 15.84-36.52-4.40-43.97-5:25.79) 
   +0.7 +3.5  +2.3 
** 10-boj (AZS) = 100m-LJ-SP(6)-HJ-400m/110mH(106.7)-DT (1.75)-PV-JT(800)-1500m 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Višina 1.84  KERŠEVAN Jana-88 GO 07.07.2005 Lignano Sabbiadoro 
Palica        4.00  ŠUTEJ Tina-88 MASS 22.05.2005 Ljubljana 
 4.01  ŠUTEJ Tina-88 MASS 29.05.2005 Celje 
 4.10  ŠUTEJ Tina-88 MASS 12.06.2005 Ljubljana 
Sedmeroboj 5.081  PETAN Maja-87 FIT 28.- 29.05.2005 Maribor 
(novo kopje)    (14.45-1.58-11.72-25.68 / 5.65-31.50-2:26.57) 
    +2.5 +1.7  +0.5 

 
MLAJŠI MLADINCI  
110 m ov. 14.06 -0.5 DERŽANIČ Rok-88 FIT 05.07.2005 Lignano Sabbiadoro 
(91.4/9.14)       
Palica 5.01  PINTAR Svit-88 KLC 29.05.2005 Celje 
 5.05  PINTAR Svit-88 KLC 25.06.2005 Velenje 
Kladivo-6   60.05  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 25.05.2005 Novo mesto 
 60.27  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 25.05.2005 Novo mesto 
 62.33  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 29.06.2005 Uherske Hradište 
 62.81  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 29.06.2005 Uherske Hradište 
Kladivo-5    68.54  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 26.06.2005 Velenje 
 69.65  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 26.06.2005 Velenje 
Osmeroboj 5.909  DERŽANIČ Rok-88 FIT 28. - 29.05.2005 Maribor 
(tablice AZS 2003)    (11.39-6.86-13.31-50.08 / 14.34-1.96-39.84-2:54.74) 
   +0.7 +1.3 +2.3 

 
 
 



MLAJŠE MLADINKE 
1500 m zap. 5:22.46  TERAŽ Maja-89 SEV 25.06.2005 Velenje 
4 x 100 m 47.74  AK VELENJE, Velenje VEL 25.06.2005 Velenje 
(klubski)    JELEN U.-90, KOŽELJNIK Ž.-88, KOKOT N.-88, MIHALINEC M.-89 
Višina         1.84  KERŠEVAN Jana-88 GO 07.07.2005 Lignano Sabbiadoro 
Palica        4.00  ŠUTEJ Tina-88 MASS 22.05.2005 Ljubljana 
 4.01  ŠUTEJ Tina-88 MASS 29.05.2005 Celje 
 4.10  ŠUTEJ Tina-88 MASS 12.06.2005 Ljubljana 
Kopje-600 (n) 47.62  KAMPIČ Saša-88 SAT 08.07.2005 Lignano Sabbiadoro 
 
PIONIRJI 
100 m 11.24 -0.7 MIHELČIČ Rožle-90 TRK 25.06.2005 Velenje 
 
PIONIRKE 
Kladivo-3      57.03  ŠPILER Barbara-92 FIT 02.07.2005 Varaždin 
 
Sklep št. 1 

Komisija potrdi zgoraj navedene rekorde, ki so bili doseženi na prostem. 
 
 
AD 3 – Analiza poročil delegatov AZS 
 

 
19. junij 2005 – Državno prvenstvo za ml. pionirje in pionirke in Miting v Mariboru 
                            (ŠŠ Gazela Maribor) 
 
ŠŠ Gazela je izpeljala prvo državno prvenstvo za mlajše pionirje in pionirke, starosti 13 let in 
mlajše. Priprava na tekmovanje in sama izvedba tekmovanja je bila slaba. Delegat AZS je bil v 
svojem poročilu zelo kritičen do celotne organizacije tekmovanja. Posamezne službe v organizaciji 
tekmovanja so bile številčno slabo zasedene, pri svojem delu so bile pomanjkljive in so precej 
improvizirale ali pa služba sploh ni delovala (prijavnica). Organizator ni zadostil pričakovanj 
komisije. 
 

Prav tako je delegat AZS na tekmovanju ugotovil, da je AZS posredovala organizatorju medalje z 
napačnim datumom. 
 

V okviru državnega prvenstva je bil tudi miting. V analizi poročila delegata AZS je komisija 
ugotovila, da je organizator izvedel disciplino, ki sploh ni bila razpisana.  
 

Na tekmovanju ni bila organizirana služba prijavnice, zato ni bilo kontrole orodij, v tem primeru 
kontrola kopja. Ni bila opravljena meritev teže in dolžine kopja ter ni bil opravljen pregled težišča 
kopja, kar je pogoj za priznanje rezultatov. V metu kopja je nastopil atlet z orodjem starejše 
izvedbe, kjer je drugačno težišče. 
 

Na osnovi razprave je komisija sprejela sledeče sklepe: 
Sklep št. 2 

Ocena službe tajništva se zniža iz 3 na 2. 
Sklep št. 3 

Rezultati discipline 100 m ovire za ženske se ne priznajo. 
Sklep št. 4 

Rezultati discipline kopje za moške in ženske se ne priznajo. 
Sklep št. 5 

Glavni sodnik za mete je ugotovil, da je atlet Majcen Matevž iz AD Kladivar Celje v 
zadnji seriji metal staro 600g kopje. Komisija daje pobudo AD Kladivar Celje, da 
obravnava dejanje atleta in trenerja ter ugotovi vzroke tega dejanja. 



25. junij 2005 – Državno prvenstvo za veterane in veteranke v Celju (AD Kladivar Celje) 
 
Po več letih izvajanja državnega prvenstva za veterane v Ljubljani, je bilo letošnje tekmovanje v 
Celju. Komisija je letos po dolgem času ponovno poslala na tekmovanje delegata AZS, saj je bilo v 
zadnjih letih precej pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanj in delu posameznih služb 
organizacijskega odbora. 
 

Iz poročila delegata AZS je razvidno, da je bilo obveščanje gledalcev na tekmovanju v Celju slabo, 
saj na tekmovanju ni  bilo semaforistov. 
 

V nekaterih disciplinah tekmovanje ni potekalo v skladu s Pravili za atletska tekmovanja ali pa je 
bilo tekmovalcem omogočeno naknadno tekmovanje v disciplini, ki se je že končala. 
 

Po razpravi so bili sprejeti sklepi: 
Sklep št. 6 

Ocena dela tehnične službe se zniža iz 5 na 4. 
Sklep št. 7 

Zaradi zamude na tekmovanje in že končane discipline met kladiva sta Adi Vidmajer in 
Heidi Lukašev naknadno metala kladivo. Oba tekmovalca se diskvalificira. 

Sklep št. 8 
Pisič Vasilije v teku na 100 m in Rajk Ivan v metu kopja nista tekmovala v skladu s 
pravili za tekmovanja, zato se oba diskvalificira. 

Sklep št. 9 
Komisija predlaga, da Jurij Novak, ki v Upravnem odboru AZS pokriva segment 
veteranske atletike, v okviru Združenja atletskih veteranov pripravi program, 
posebnosti in koledar veteranskih tekmovanj za leto 2006 ter bodo objavljena v Razpisih 
tekmovanj. Pri tem je potrebno dosledno upoštevati Pravila za atletska tekmovanja. 

 
 
25. in 26. junij 2005 – Državno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke v Velenju 
                                      (AK Velenje) 
 
Tekmovanje je bilo primerno organizirano. 
 

Organizator tekmovanja AK Velenje je izvedel disciplino mitinga 400 m ovire za moške, čeprav 
miting sploh ni bil razpisan. 
 

Po pregledu biltena z rezultati je komisija ugotovila, da sta dve tekmovalki nastopil na državnem 
prvenstvu, čeprav nimata urejene registracije. Sklepi: 
 

Sklep št. 10 
Komisija diskvalificira atletinjo AK Velenje Čas Niko, ki je nastopila na 400 m in ni 
registrirana. 

Sklep št. 11 
Komisija diskvalificira štafeta 4x300 m AK Koper, v kateri je nastopila Kotnik Zala in 
ni registrirana. 

Sklep št. 12 
Rezultati discipline 400 m ovire za moške se ne priznanjo, ker miting ni bil razpisan v 
skladu z Razpisi tekmovanj 2005 – točka 4.4., alinea (a). 

Sklep št. 13 
 
 

Na DP za ml. mladince/ke niso nastopili: 
o DOM: Fučko Nina (200m, 400m), Cvirn Cita (800m) 
o KLC: Pintar Jan (palica), Rosina Lara (100m, 200m), Jančič Jasmina (400m) 
o KRKA: Škulj Anja (višina), Rožman Kristina (2000m) 
o OL: Nemanič Lana (400m) 
o PT: Kukovec Sandi (200m) 

 
 



o VEL: Petek Matej (100m), Kovše Ines (200m, 400m), Trdin Ajda (200m), Enci Saša (200m), Simončič 
Nada (200m), Rudolf Rok (200m) 

o ŽEL: Vrhunc Tilen (2000m) 
 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
Na DP za ml. mladince/ke ni nastopila štafeta: 

o KLC: 4x100m  – mladinke 
 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (m) Razpisov tekmovanj 2005 mora klub plačati kazen 5.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
AD 4. 
 

1. Komisija bo v prihodnje pogosteje obravnavala poročila delegatov AZS in glavnih 
sodnikov, zato je za učinkovitejše delo sprejela sledeča sklepa: 

Sklep št. 14 
Za potrebe dela komisije – priprava analize poročil, tolmačenje Razpisov tekmovanj, 
sprejetih sklepov komisije, pravil za atletska tekmovanja in podobno – se imenuje 
sekretarja komisije. To delo bo v času trajanja mandata komisije opravljal Zdravko 
Peternelj. 

Sklep št. 15 
Analizo poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov bosta v prihodnje v imenu komisije 
opravljala Gabrijel Ambrožič in Zdravko Peternelj ter predloge sklepov posredovala v 
potrditev ostalim članom komisije. 

 
2. Na državnem prvenstvu za mlajše pionirje in pionirke je meritve časov opravljala merilna 

ekipa iz Hrvaške, ki pa je imela pri svojem delu obilo težav. Vzrokov teh težav ne poznamo. 
Ne vemo, ali so bili na strani organizatorja ali na strani merilne ekipe. 

Sklep št. 16 
Komisija bo v prihodnje zahtevala, da organizatorji posredujejo informacijo o tehnični 
usposobljenosti in s kakšno opremo razpolaga merilna ekipa. Sklep se nanaša za najem 
merilnih ekip iz tujine. 

 
3. V koledarju Evropske atletske zveze in v koledarju AZS je bil za 17. julij 2005 objavljen 

miting v organizaciji AK Olimpija Ljubljana. Dne 6. julija 2005 je bila AZS obveščena, da 
se miting odpove zaradi nezagotovitve finančnih sredstev. Komisija je sprejela: 

Sklep št. 17 
V skladu z Razpisi tekmovanj 2005 – točka 4.1.18., alinea (c) - mora AK Olimpija 
Ljubljana plačati kazen v višini 100.000,00 SIT zaradi odpovedi mitinga. 

 
4. Za 1. oktober 2005 se planira Festival atletike za mlajše kategorije. V ta namen je ožja 

delovna skupina strokovnega sveta in komisije za tekmovalne sisteme že imela sestanek, na 
katerem so bili postavljeni prvi obrisi navedene tekme. Pozivamo strokovni svet, da v 
najkrajšem času pripravi dokončen predlog disciplin in da nato komisija za tekmovalne 
sisteme pripravi propozicije za navedeno tekmovanje skupaj s strokovnim svetom. 

 
5. Gostitelj letošnjega srečanja komisij za tekmovanja in strokovnih odborov sodniške 

organizacije atletskih zvez Slovenije in Hrvaške je AZS. To srečanje bo v jesenskem času. 
Na tem srečanju se predlaga, da bi sodelovanje razširili še na sosednje države. 

 
6. KAK Ravne je naslovil na komisijo prošnjo o prestavitvi termina državnega prvenstva v 

cestnih tekih za 1 teden (na 16. oktober 2005). Omenjeno državno prvenstvo želijo združiti s 
prireditvami ob dnevu OZN in občinskem prazniku Slovenj Gradec. Strokovni svet je sledil 



strategijo razvoja in tekmovanj na srednje in dolge proge s serijo treh zaporednih tedenskih 
tekmovanj v oktobru 2005. 

Sklep št. 18 
KAK Ravne kot organizator državnega prvenstva v cestnih tekih se naj z argumenti o 
spremembi termina obrne na strokovni svet AZS. Komisija za tekmovalne sisteme ostaja 
na terminu, ki je v koledarju AZS. 

 
7. Komisija ugotavlja, da organizacija tekmovanj počasi in vztrajno pada v zadnjem letu. 

Glavne pripombe delegatov so na pripravo vseh služb organizacije tekmovanja, v katerih je 
odločno premalo osebja, zato posamezniki prevzemajo naloge drugih služb. Še zlasti je 
vodja tekmovanja tisti, ki bi se moral posvetiti izključno svoji nalogi. Tudi posamezni 
delegati AZS se premalo odgovorno pripravijo na svojo vlogo na tekmovanju, zato 
naprošamo vse delegate AZS, da z večjo pozornostjo spremljajo organizacijo tekmovanj, 
delo merilne ekipe in vseh služb organizacije tekmovanja, še zlasti pa delo tajništva pri 
pripravi štartne in rezultatne liste, kontrole rezultatov, točkovanja rezultatov in seštevka točk 
ekipnega tekmovanja. 

 

Komisija je sprejela sledeče sklepe: 
Sklep št. 19 

V jesenskem obdobju bo organiziran teoretični in praktični del organizacije službe 
tajništva, prijava na tekmovanje in izdelava štartne ter rezultatne liste. To bo 
organizirano skupaj s Timing Ljubljana v njihovih prostorih. 

Sklep št. 20 
Komisija posreduje pobudo AZS, da čim preje pristopi k izdelavi enotnega 
informacijskega sistema AZS, še posebej pa za potrebe dela tekmovalne komisije 
(prijava na tekmovanje, vodenje rezultatov, …). 

Sklep št. 21 
Komisija bo v Razpise tekmovanj 2006 vnesla določilo, da mora vsak organizator 
tekmovanja zagotoviti za vse nastopajoče v tekih bočne številke, ki bodo omogočile 
merilni ekipi lažje delo pri odčitavanju časov. 

 
 
Seja je bila končana ob 20.15 uri! 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 
 

Komisija za tekmovalne sisteme 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


