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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
8. seje Komisije za tekmovalne sisteme AZS (v nadaljevanju: KT AZS), ki je bila 19. oktobra 2005 
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

1. Pregled zapisnika 5., 6. in 7. seje KT AZS 
2. Analiza poročil delegatov in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov na prostem za leto 2005 
4. Koledarska borza 
5. Razpisi tekmovanj 2006 
6. Razno 

 
AD 1. 
Sklep št. 19 s 5. seje KT AZS bo realiziran do konca letošnjega leta. 
Zapisniki 5., 6. in 7. seje se potrdijo. 
 
AD 2. 
 

V poročilih delegatov in glavnih sodnikov ter po pregledu rezultatov je ugotovljeno, da se ob že 
razpisanih disciplinah mitinga izvede še kakšna dodatna disciplina. Zadnji tak primer sta mitinga v 
Murski Soboti in v Brežicah. Glede na to, da vsi klubi niso bili obveščeni o možnosti nastopa v tej 
naknadno izvedeni disciplini, je KT AZS sprejela sledeči sklep: 
Sklep št. 1: 

V primeru, da se po že razpisanem mitingu pojavi potreba po izvedbi dodatne discipline, 
mora organizator tekmovanja o izvedbi discipline obvestiti AZS in vse klube najkasneje 
48 ur pred pričetkom tekmovanja. V kolikor to določilo ne bo spoštovano, KT AZS 
rezultatov te discipline ne bo priznala. 

 
27. avgust 2005 – Ekipno mladinsko prvenstvo v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor) 
 
AK Poljane Maribor je tekmovanje dobro pripravil. Pomanjkljivosti dela služb: 
TAJNIŠTVO 

o napačen izračun ekipnega vrstnega reda pri mladincih in mladinka (uporabljene napačne 
tablice) 

o v rezultatni listi discipline mitinga niso posebej označene 
 

TEHNIČNA SLUŽBA 
o dotrajana zaščitna mreža 

 

Sklep št. 2: 
Vse klube obveščamo, da morajo v roku 1 leta urediti oziroma obnoviti zaščitne mreže 
na tekmovališču diska in kladiva v skladu s pravili za tekmovanja. Preveriti je potrebno 
kvaliteto konstrukcije, možnost odpiranja vrat in kvaliteto zaščitne mreže. Kjer pa to le 
ne bi bilo možno zaradi bližine zaščitne mreže z nogometnim igriščem, je potrebno pri 
pripravi urnika tekmovanj planirati met kladiva pred pričetkom tekmovanja, da ne bo 



ogrožena varnost tekmovalcev, organizatorjev in gledalcev. Poudariti je potrebno, da se 
je z novo zaščitno mrežo varnostni kot zmanjšal iz 89º na 53º, kar izboljšuje varnost 
tekmovanj. KT AZS meni, da je potrebno kar najhitreje pristopiti k uspešni sanaciji 
tekmovališč meta kladiva in diska. 

Sklep št. 3: 
V razpisih tekmovanj 2006 bo za ekipno mladinsko prvenstvo opredeljeno sledeče: 

o v okviru mitinga lahko nastopajo samo mladinci in mladinke, 
o na dan tekmovanja ne bo možno prijavljati dodatnih tekmovalcev, če v določeni 

disciplini ni prijavljen noben tekmovalec ali pa je bil v roku prijavljen samo eden. 
Sklep št. 4: 

Zaradi napačnega točkovanja rezultatov in neopredelitve disciplin mitinga v rezultatni 
listi se ocena tajništva zniža iz 4.5 na 4. 

Sklep št. 5: 
Zaradi napačnega točkovanje rezultatov je ekipni vrstni red sledeči: 

MLADINCI MLADINKE 
 

1. AK Krka, Novo mesto 13.942 točk  1. AD Kronos, Ljubljana 13.832 točk
2. AD Kladivar, Celje 12.957 točk  2. AD Kladivar, Celje 13.661 točk
3. AD MASS, Ljubljana 12.772 točk  3. AD MASS, Ljubljana 12.909 točk
4. AD Kronos, Ljubljana 11.700 točk  4. AK Krka, Novo mesto 11.471 točk
5. AK Poljane, Maribor 7.836 točk  5. AK Poljane, Maribor 10.574 točk
6. AK Pomurje-PDU, Murska Sobota 7.458 točk  6. AK Domžale 10.084 točk

 
 
3. september 2005 – APS za pionirje in pionirke v Celju (organizator AD Kladivar) 
 
Pomanjkljivosti dela služb: 
TAJNIŠTVO 

o kratica ADA namesto ASB 
o ni sestave štafet v rezultatni listi 
o v štartni in rezultatni listi so bile tekmovalke letnika 1994 v disciplinah 80 m ovire, 300 m, 

300 m ovire, 600 m in tekmovalci istega letnika na 1000 m 
 

TEHNIČNA SLUŽBA 
o stara zaščitna mreža pri disku in kladivu 
o premična vrata na tekmovališču za disk in kladivo niso prilagojena novim predpisom 
o sektor kopja je preblizu skakališča v daljino 

 

Sklep št. 6: 
Rezultati discipline skoka s palico za pionirje se izjemoma priznajo zaradi napake 
delegata AZS. Kljub temu, da je bil v roku prijavljen samo en tekmovalec, je delegat AZS 
popustil pod zahtevo kluba, da se prijavljenega tekmovalca iz druge discipline prestavi v 
disciplino skok s palico. V prihodnje takih rezultatov KT AZS ne bo priznala. 
V primeru, da je v določeni disciplini prijavljen samo en tekmovalec, morata delegat AZS 
in organizator tekmovanja takemu tekmovalcu omogočiti nastop v disciplini, za katero se 
odloči tekmovalec. 

Sklep št. 7: 
Kljub določilom Razpisov tekmovanj 2005 so v disciplinah 80 m ovire, 300 m, 300 m ovire, 
600 m za pionirke in 1000 m za pionirje nastopili letniki 1994. Omenjeno določilo sta 
spregledala tako delegat AZS kot organizator tekmovanja in ker ni bilo nobene pritožbe s 
strani sodelujočih klubov ne na štartno in ne na rezultatno listo, KT AZS rezultate 
tekmovalcev tega letnika izjemoma prizna. 

Sklep št. 8: 
KT AZS diskvalificira v skladu z določili Razpisov tekmovanj 2005 (točka 2.4.) 
tekmovalke, ki so do APS za pionirje in pionirke nastopile za eno društvo, na APS pa so 
nastopile za drugo društvo. Ti tekmovalki sta:  Gvozdanovič Anja (DBB), nastopila za AD 



Kronos Ljubljana na 300 m ovire, 4x100 m in 4x300 m ter Adler Monika (KRO), nastopila 
za AK Domžale na 1000 m. 
Zaradi diskvalifikacij je ekipni vrstni red pri pionirkah sledeči: 

1. AD MASS, Ljubljana 211.5  13. AK FIT, Brežice 26
2. AD Kronos, Ljubljana 162  14. AS Novoles, D. Toplice 25
3. AK Koper 103  15. AK Radeče 24
4. AD Kladivar, Celje 65  16. AK Satler, Kranj 19
5. AK Krka, Novo mesto 55  17. TD Bovec 18
6. AK Velenje 53  18. AK Žalec 15
7. AK Domžale 49  19. KAK Ravne 13
8. AK Šentjernej 48  20. ŠD Naklo 10
9. AK Ptuj 43  21. AK Maraton, Kočevje 8

10. AD Almont, Slovenska Bistrica 35.5  22. AD Maribor 98, Maribor 5
11. AK Triglav, Kranj 33  22. AD Železniki 5
12. AK Poljane, Maribor 28  24. AK Olimpija, Ljubljana 4

 

Sklep št. 9: 
Ker ni bilo v rezultatni listi sestave štafet, se ocena tajništva zniža iz 5 na 3.5. 

Sklep št. 10: 
Klube ponovno opozarjamo na določilo Razpisov tekmovanj 2005 (točka 4.1.4., alinea c), 
da so dolžni ob prijavi navesti tudi registracijske številke pionirjev in pionirk, če so le-ti že 
registrirani. 

Sklep št. 11: 
Nenastope pionirjev in pionirk KT AZS ne bo kaznovala. 

 
 
7. september 2005 – Miting (organizator AK FIT Brežice) 
 
AK FIT Brežice je pripravil že tradicionalni miting, vendar so kljub večkratnim opozorilom še 
vedno pomanjkljivosti v posameznih službah organizacije tekmovanja. 
TEHNIČNA SLUŽBA 

o zaščitna mreža pri disku in kladivu ni v skladu s pravili (stara, dotrajana, prenizka) 
 

SODNIŠKA SLUŽBA 
o označevanje metov s tablicami, merjenje po koncu serije 
o tekmovalci sami prihajali na tekmovališča 

 

VODJA TEKMOVANJA 
o izvedeni disciplini 100 m ovire za pionirje in 80 m ovire za pionirke, ki pa nista bili 

razpisani 
 

Sklep št. 12: 
V Pravilih za atletska tekmovanja je natančno opredeljeno, da se meri vsak veljaven met 
takoj po končanem metu. Merjenje metov po koncu serije na mitingu v Brežicah ni 
potekalo v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. V primeru, da se bo to še kdaj 
ponovilo, KT AZS tako merjene rezultate ne bo priznala. 

 
 
10.- 11. september 2005 – DP za pionirje in pionirke (organizator AK Olimpija Ljubljana) 
 
Pomanjkljivosti dela služb: 
TAJNIŠTVO 

o kratica ADA namesto ASB 
o napake v štartni listi – prijavljeni pionirji med pionirkami; 14 pionirjev in pionirk sploh ni 

bilo v štartni listi 
 

Sklep št. 13: 
Zaradi napak pri izdelavi štartne liste (pionirji med pionirkami; 14 pionirjev in pionirk 
manjkalo v štartni listi; napačna kratica ASB) se ocena tajništva zniža iz 5 na 3. 



Sklep št. 14: 
KT AZS diskvalificira v skladu z določili Razpisov tekmovanj 2005 (točka 2.4.) 
tekmovalke, ki so do državnega prvenstva za pionirje in pionirke nastopile za eno društvo, 
na državnem prvenstvu pa so nastopile za drugo društvo. Ti tekmovalki sta: Gvozdanovič 
Anja (DBB), nastopila za AD Kronos Ljubljana na 300 m, 300 m ovire, 4x100 m in 4x300 
m ter Adler Monika (KRO), nastopila za AK Domžale na 600 m. 

Sklep št. 15: 
Nenastope pionirjev in pionirk KT AZS ne bo kaznovala. 

 
 
17. september 2005 – APS za ml. mladince in mladinke (organizator AK Krka Novo mesto) 
 
Pomanjkljivosti dela služb: 
TEHNIČNA SLUŽBA 

o palica-zastarele, dotrajane naprave, blazine niso v skladu s standardi 
o preširoke črte sektorja pri vseh metalskih disciplinah 

 

Sklep št. 16: 
Zaradi pomanjkljivega dela tehnične službe se ocena zniža iz 5 na 4. 

Sklep št. 17: 
Na APS za ml. mladince/ke niso nastopili: 

o ASB: Klančar Neva (kopje) 
o DOM: Velkavrh Manca (800m) 
o KRO: Štigl Dušan (višina, troskok) 
o ŠDN: Klančnik Karmen (kopje) 

 

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

 

Na APS za ml. mladince/ke ni nastopila štafeta: 
o DOM: 4x300m  – mladinke 

 

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

 
 
17.- 18. september 2005 – Ekipno prvenstvo za člane in članice in posamično prvenstvo za ml.   
                                            člane in članice (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
 
KT AZS je vložila precej napora v iskanje organizatorja za izvedbo ekipnega prvenstva. Vsa 
zahvala gre AK Gorica Nova Gorica, ki je bil pripravljen ob organizaciji državnega prvenstva za 
mlajše člane in članice izvesti še ekipno člansko tekmovanje. 
Pomanjkljivosti dela posameznih služb organizacije tekmovanja: 
VODJA TEKMOVANJA 

o delegat poslal navodila za organizacijo tekmovanja, vendar jih vodje posameznih služb niso 
prejeli 

o prepozna rezervacija termina tekmovanja pri Zavodu za šport Nova Gorica 
 

TAJNIŠTVO 
o v rezultatni listi prvega dne precej napak 

 

TEHNIČNA SLUŽBA 
o v tehnični službi premalo osebja 
o služba se je slabo pripravila na slabo vreme (pomanjkanje dežnikov za sodnike in 

tekmovalce) 
o na zahtevo delegata postavljeni robniki in stožci, rumene zastavice in stožci za prehod na 

notranjo stezo 
o ciljne stopnice preblizu prve steze 



o drugi dan tekmovanja ni bilo zvonca in semaforja za štetje krogov 
o dotrajane ovire 
o en vetromer za teke in tehnične discipline 
o nekatere oznake na stezi slabo vidne 
o strgana zgornja blazina na skakališču s palico 
o ni priprave za merjenje orodja 

 

Sklep št. 18: 
Nenastope na DP za ml. člane in članice KT AZS ne bo kaznovala. 

 
 
24.- 25. september 2005 – Odprto prvenstvo v mnogoboju in štafetnih tekik 
                                            (organizator AK FIT Brežice) 
 
Pomanjkljivosti dela služb organizacije tekmovanja: 
TEHNIČNA SLUŽBA 

o zaščitna mreža pri disku in kladivu ni v skladu s pravili (stara, dotrajana, prenizka) 
o stara letvica (pravokotni nastavki) 
o en vetromer za teke in tehnične discipline 
o ni bilo semaforjev 

 

MERITVE ČASOV – TIMING Ljubljana 
o po štartu na 300 m za pionirje je prišlo do izpada obeh merilnih naprav, tako da ni bilo 

elektronsko izmerjenih časov 
 

Sklep št. 19: 
Zaradi pomanjkljivega dela tehnične službe se ocena zniža iz 5 na 4. 

Sklep št. 20: 
Zaradi odpovedi merilne naprave v teku na 300 m za pionirje so bili časi izmerjeni 
ročno. Končni vrstni red tekmovalcev velja, zbir točk pa se vodi ločeno od rezultatov, ki 
so bili izmerjeni z napravo za popolno avtomatsko merjenje časov. 

Sklep št. 21: 
Za tekmovanje v skoku v višino se je uporabljala letvica z napačnimi končniki – 
kvadratni presek končnikov ni dovoljen. V bodoče KT AZS ne bo priznala rezultatov, 
kjer se bo uporabljala napačna letvica. 

 
 
25. september 2005 – Miting (organizator Atletski in maraton klub Kočevje) 
 
Atletski in maraton klub Kočevje se je po dolgem času lotil organizacije mitinga, ki je privabil lepo 
število tekmovalcev. Nastopili so tudi tekmovalci iz Hrvaške. Da bi bil miting v prihodnje še 
uspešneje organiziran in da bi bili temu doseženi tudi primerni rezultati, bo potrebno posvetiti več 
pozornosti tudi organizaciji tekmovanja. 
Prav tako bo moral upravljalec objekta zagotoviti sanacijo talnih oznak in da na določenih mestih 
stadiona ne bo rasla trava in mah. 
Sklep št. 22: 

O navedenih pomanjkljivostih se obvesti tudi upravljalca objekta. 
 
 
AD 3. – Rekordi na prostem 2005 
 
MLAJŠI MLADINCI  
Osmeroboj 5.984  DERŽANIČ Rok-88 FIT 13. - 14.07.2005 Marakeš 
(tablice AZS 2003)    (10.95-6.97-12.60-50.67 / 14.16-2.01-37.19-2:55.49) 
   +0.9 +2.2 +0.1 
 
** 8-boj = 100m-LJ-SP(5)-400m/110mH(91.4-9.14)-HJ-JT(700)-1000m 

 



PIONIRJI 
4 x 100 m 43.84  SLOVENIJA SLO 01.10.2005 Reka 
(absolutni)    MIHELČIČ R.-90, LENART M.-90, REBERŠAK A.-90, MOLIČNIK M.-90 
Krogla-5 15.43  ŠPILER Marko-90 FIT 07.09.2005 Brežice 
 16.04  ŠPILER Marko-90 FIT 07.09.2005 Brežice 
 16.18  ŠPILER Marko-90 FIT 07.09.2005 Brežice 
Krogla-4  17.53  ŠPILER Marko-90 FIT 03.09.2005 Celje 
 17.58  ŠPILER Marko-90 FIT 10.09.2005 Ljubljana 
 17.84  ŠPILER Marko-90 FIT 10.09.2005 Ljubljana 
 

PIONIRKE 
600 m 1:33.55  PAJTLER Laura-90 PT 01.10.2005 Reka 
Kopje-500  46.44  KLARER REBEC Živa-90 KLC 25.09.2005 Kočevje  
Kopje-400 49.64  KLARER REBEC Živa-90 KLC 11.09.2005 Maribor 
 
V letošnjem letu se je za starostno kategorijo pionirjev in pionirk uvedlo nove discipline – 5000 m 
za pionirje, troskok za pionirje in pionirke. KT AZS je na osnovi pregleda dostopne arhive v 
omenjenih disciplinah homologirala naslednje rekorde: 
 

PIONIRJI 
5000 m 16:17.58  GUSTIN Srečko-76 SLB 06.10.1991 Ljubljana 
Troskok  13.51 +1.0 ŠEŠERKO Leon-78 TAM 01.07.1993 Celje 
 

PIONIRKE 
Troskok 11.47 +0.3 PUCELJ Teja-90 NOV 18.06.2005 Murska Sobota 
 

Sklep št. 23: 
KT AZS potrdi zgoraj navedene rekorde, ki so bili doseženi na prostem. 

 
 
AD 4. – Koledarska borza 
 
KT AZS je pripravila predlog Poslovnika koledarske borze in ga posredovala v potrditev 
Upravnemu odboru AZS. Prav tako je pripravljen seznam organizatorjev tekmovanj po vrstnem 
redu izbiranja tekmovanj na koledarski borzi. 
 
 
AD 5. – Razpisi tekmovanj 2006 
 
Razpise tekmovanj 2006 bosta pripravila Gabrijel Ambrožič in Zdravko Peternelj v imenu KT AZS 
in jih posredovala v potrditev Upravnemu odboru AZS. 
 
 
AD 6. – Razno 
 

1. Člani KT AZS so bili seznanjeni z izhodišči tekmovalnega programa za sezono 2006, 
katerega sta obravnavala v ožji sestavi strokovni svet in tekmovalna komisija. 

 

2. KT AZS je vzela na znanje pobude trenerjev Rafka Povheta, Roberta Dragana in Slavka 
Malnarja ter jih posredovala strokovnemu svetu. KT AZS je izjemno zadovoljna z 
omenjenimi pobudami, saj gre za pozitivno razmišljanje o bodočnosti slovenske atletike. 

 

3. V zadnjih letih, še posebej pa v letošnjem letu delegati AZS in glavni sodniki v svojih 
poročilih opozarjajo na vse slabšo opremo, naprave in orodja, ki jo mora zagotoviti 
organizator atletskega tekmovanja. Oprema in naprave so zastarele in niso več v skladu s 
Pravili za atletska tekmovanja, zato bomo pozvali vsa atletska društva, da skupaj z lastniki 
oziroma upravitelji stadionov pripravijo kandidaturo na javni razpis Fundacije za 
financiranje športnih organizacij oziroma da kandidirajo na sredstva na lokalni ravni. 

 

4. KT AZS bo posredovala pobudo vodstvu AZS, da postane medijska hiša DELO ponovno 
sponzor krosa občinskih reprezentanc. 

 



5. KT AZS bo pričela voditi listo rekordov v kategoriji mlajših članov in članic s 1. januarjem 
2006. 

 

6. KT AZS je obravnavala dopis Vasilija Pisića, v katerem oporeka navedbam delegata AZS, 
ki jih je zapisal v svojem poročilu na državnem prvenstvu za veterane. Na osnovi proučitve 
dokumentacije in poročila delegata AZS je KT AZS sprejela sledeči sklep: 

Sklep št. 24: 
Delegat AZS je na državnem prvenstvu za veterane postopal v skladu z Razpisi 
tekmovanj in Pravili za atletska tekmovanja. 

 

7. KT AZS je obravnavala dopis Franca Mikca, ki ga je naslovil na Upravni odbor AZS in na 
KT AZS. Komisija je obravnavala samo tisti del dopisa, ki je v pristojnosti KT AZS in 
ugotovila, da si je športni novinar in član Nadzornega odbora AZS dovolil diskreditacijo KT 
AZS in blatenje odločitve delegata AZS na državnem članskem prvenstvu, zato KT AZS 
tako omalovažujoče pisanje najostreje obsoja. 

 
 
Seja je bila končana ob 20.30 uri! 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 
 

Komisija za tekmovalne sisteme 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


