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                                                                 Z  A  P  I  S  N  I  K  
 
6. korespondenčne seje Komisije za tekmovalne sisteme Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 
komisija), ki je bila 3. avgusta 2005. 
 
Dnevni red: 

1. Analiza poročil delegatov in glavnih sodnikov 
2. Predlog delegatov AZS za jesenska tekmovanja 
3. Razno 

 
AD 1. 
 
9. in 10. julij 2005 – DP za starejše mladince in mladinke v Mariboru (AK Poljane Maribor) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
 

Komisija je po pregledu prijav ugotovila, da je večje število klubov navedlo v disciplinah 100 m in 
200 m napačne rezultate atletov in atletinj, kar je zelo otežilo izdelavo štartne liste. Atletska zveza 
Slovenije je vsem klubom poslala mladinske tablice kot pomoč pri prijavi na državno prvenstvo. 
 

Prijavo AK Olimpija Ljubljana nista prejela ne AZS in ne organizator. Na dan tekmovanja se je 
ugotovilo, da je bila prijava sicer poslana v roku po e-pošti na naslov organizatorja, vendar na 
napačen naslov. Delegat AZS je prijavo upošteval in prijavljene atlete naknadno uvrstil v štartno 
listo. AK Olimpija Ljubljana se ne kaznuje. 
 

V polfinalu teka na 200 m za moške je prišlo do napake pri merjenju časov ekipe Timing Ljubljana 
v eni od skupin. Delegat AZS je določil finaliste teka na 200 m na podlagi ročno izmerjenih časov. 
 

V biltenu z rezultati so sledeče pomanjkljivosti: 
o ni oznak Q in q na 100 m in 200 m 
o daljina (m+ž) – ni skokov in vetra po serijah 
o 400 m (m+ž), 800 m (ž) – ni rezultatov po skupinah 
o sestava štafet poslana naknadno 
o 200 m finale (ž) – ni podatka o vetru 

 

Atletska zveza Slovenije je zagotovila en komplet medalj premalo. 
 
Sklep št. 1: 

Zaradi prijave napačnih rezultatov v disciplinah 100 m in 200 m se kaznuje AK Gorica 
Nova Gorica, AD Kladivar Celje, AD Kronos Ljubljana, AK Triglav Kranj, AK Velenje, 
AK Šentjur, AK Krka Novo mesto in AK Koper v skladu z Razpisi tekmovanj 2005 – 
točka 4.1.18., alinea (i) – s 5.000,00 SIT na posamezni klub. 

Sklep št. 2: 
V polfinalu teka na 200 m moški se rezultati obeh skupin, v katerih so bili časi 
elektronsko izmerjeni, upoštevajo za potrebe statistike. 

Sklep št. 3: 
Ocena tajništva se zniža na 4 zaradi zgoraj navedenih pomanjkljivosti. 

Sklep št. 4: 
Pisarna Atletske zveze Slovenije pošlje komplet medalj atletom na podlagi pisma, ki ga 
je organizator poslal pisarni AZS. 



Sklep št. 5 
 
 

Na DP za st. mladince/ke niso nastopili: 
o DOM: Mladenovič Suzana (3000m, 5000m) 
o KP: Višič Rebeka (2000m zapreke) 
o KRO: Žebre Manja (400m ovire) 
o NANOS: Krkoč Lucija (3000m, 5000m) 
o PMB: Ribič Tina (400m ovire), Herič Martina (daljina) 
o SAT: Ravnikar Rok (disk) 
o ŠL: Platiša Matic (daljina), Bečić Alisa (200m, 400m) 
o TRK: Miščevič Žiga (višina) 
o VEL: Alihodžič Sabina (400m ovire), Javornik Urška (200m) 

 

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 st. mladince/ke niso nastopile štafete: 
o KLC: 4x400m  – mladinci 
o VEL: 4x400m  – mladinke 

 

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

 
 
23.- 24. julij 2005 – Odprto prvenstvo Slovenije za člane in članice v Mariboru (AD Maribor 98) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. Posebno pozornost si organizator zasluži za 
privabitev gledalcev, kar je njihova zasluga dela z mediji. 
 

Komisija ugotavlja, da je bila udeležba atletov in atletinj v določenih disciplinah izjemno skromna, 
zato naj komisija, strokovni svet in vodstvo AZS skupaj s klubi zagotovijo, da bo v letu 2006 večja 
udeležba na državnem prvenstvu. Letošnja slabša udeležba je v medijih naletela na kritiko. 
Ugotoviti je potrebno vzroke slabše udeležbe (pomanjkljiv tekmovalni sistem, slabo delo AZS, 
slabo delo v klubih, …). 
 

Državno prvenstvo za člane in članice je bilo tudi odprto prvenstvo. Prijavilo se je kar nekaj 
tekmovalcev iz Avstrije in Hrvaške, vendar večina tekmovalcev iz Hrvaške ni nastopila. 
 

Pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja: 
o premajhno število oseb v posameznih službah organizacije tekmovanja 
o premalo sodnikov v posameznih žirijah 
o vodna zapreka, ki ni skladna s pravili (previsoka) 
o v štartni in rezultatni listi manjka nekaj registracijskih številk, ni posebnih oznak pri 

nastopajočih tujcih, dve imeni klubov nista pravilni) 
 

Komisija je po pregledu prijav ugotovila, da so štirje klubi navedli v disciplinah 100 m in 200 m 
napačne rezultate atletov in atletinj, kar je otežilo izdelavo štartne liste, čeprav je Atletska zveza 
Slovenije vsem klubom poslala članske tablice kot pomoč pri prijavi na državno prvenstvo. 
 
Sklep št. 6: 

Komisija bo v Razpisih tekmovanj 2006 skupaj s strokovnim svetom ponovno opredelila 
določilo, ali bo člansko prvenstvo še naprej odrpto. V primeru, da bo odprto prvenstvo, 
bosta morala AZS in organizator narediti več na privabljanju tujih tekmovalcev, kar bi 
dvignilo kvaliteto našega prvenstva. 

Sklep št. 7: 
AD Maribor 98 se zadolži, da odpravi nepravilno višino vodne zapreke, ker je previsoka 
in jo naj uskladi s pravili za tekmovanja. 

 
 
 



Sklep št. 8: 
Zaradi prijave napačnih rezultatov v disciplinah 100 m in 200 m se kaznuje AK 
Postojna, AK Velenje, AD MASS Ljubljana in AK Škofja Loka v skladu z Razpisi 
tekmovanj 2005 – točka 4.1.18., alinea (i) – s 5.000,00 SIT na posamezni klub. 

Sklep št. 9: 
V Razpisih tekmovanj 2006 je potrebno podrobneje opredeliti pravico nastopa na 
državnih prvenstvih. Nastopijo lahko zgolj atleti in atletinje, ki so registrirani pri AZS. 

Sklep št. 10 
 
 

Na DP za člane in članice niso nastopili: 
o DOM: Capuder Nastija (daljina) 
o EXT: Langerholc Brigita (400m),  
o FIT: Čabraja Marko (kladivo), Drobnak Rok (kladivo) 
o KRKA: Vukšinič Kaja (100m, 200m), Škrubej Jasmina (palica), Kraševec Matija (200m) 
o MASS: Polovina Tina (400m ovire) 
o MB 98: Roman Sonja (1500m) 
o POR: Vimpolšek Boštjan (800m) 
o PT: Bezjak Rok (200m), Panikvar Rok (200m) 
o VEL: Oštir David (100m), Koželjnik Živa (200m) 

 

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

 
AD 2. – predlog delegatov za jesenska tekmovanja 
 
 AVGUST  
so 27. Maribor (AK Poljane Maribor) 

VLADIMIR VIDMAR 
Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in mladinke 

 
 SEPTEMBER  
so 03. Celje (AD Kladivar Celje) 

ANTON MAJCEN 
Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke 

sr 07. Brežice (AK FIT Brežice) 
VLADIMIR VIDMAR 

20. Mednarodni miting »Brežice 2005« 

so 10. 
ne 11. 

Ljubljana (AK Olimpija Ljubljana) 
IVO MAKAROVIČ 

Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke 

so 17. Novo mesto (AK Krka Novo mesto) 
ANICA KLAMPFER 

Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke 

so 17. 
ne 18. 

Nova Gorica (AK Gorica Nova Gorica) 
FRANC BRINC 

Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in mlajše članice 

so 24. 
ne 25. 

Brežice (AK FIT Brežice) 
ANDREJ UDOVČ 

Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih za vse kategorije 
Prvenstvo Slovenije v štafetnih tekih (jesenski del) 

 
 OKTOBER  
so 08. Slovenj Gradec (KAK Ravne) 

BRANKO ŽERAK 
Odprto prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km  

so 15. Slovenska Bistrica 
(AD Almont Slovenska Bistrica) 

DARJO PUNGARTNIK 

40. Kros občinskih reprezentanc 

ne 23. Ljubljana 
(Mestna občina  Ljubljana) 

MARKO RAČIČ 

Prvenstvo Slovenije v maratonu in 10. Ljubljanski maraton 
Ljubljanski maraton za OŠ in SŠ 

 
 NOVEMBER  
so 12. Velenje (AK Velenje) 

IGOR GODEC 
Prvenstvo Slovenije v krosu za vse kategorije (jesenski del) 

 
 



AD 3. 
 
Atletske organizacije se ponovno povabi k organizaciji ekipnega članskega prvenstva. V primeru, 
da se ne bo javil noben organizator, bo tekmovanje odpadlo. 
 
 
 
 
 
 
Pripravil: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 

Komisija za tekmovanja 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 


