
 

 

 

 

Letališka cesta 33c,   1122    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 
 

6. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v sredo, 11. aprila 

2018 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Ostali prisotni: Požes Aljaž (1. točka dnevnega reda) 
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Homologiranje rekordov v dvorani 

4. Analiza meritve časov in obdelava podatkov 

5. Program dela 2018 

6. IAAF rangiranje atletov 

7. Razno  

 

AD 1. 
 

Na zapisnik 5. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 5. seje TtK AZS. 

 
Pri tej točki dnevnega reda je bil prisoten Aljaž Požes, predsednik Komisije za boj proti dopingu 

AZS. Zaključki razprave: 

o V primeru kontrole dopinga na prvenstvenih tekmovanjih bo o tem obveščen predsednik 

TtK AZS, ki bo preko delegata AZS zagotovil, da bo organizator pripravil vse potrebno za 

izvedbo kontrole dopinga. 

o Predsednik Komisije za boj proti dopingu prejme seznam udeležencev (prijavljenih) takoj po 

končanem roku prijav. 

o TtK AZS prejme okvirni plan kontrol dopinga v letu 2018 

 

 

AD 2. 
 

13. januar 2018 – Miting v dvorani v Ljubljani (organizator AK Olimpija Ljubljana) 
 

Pomanjkljivosti: 

o Tekaške discipline izvedene na progi 60 m, ki je krajša za 2 cm. 
 

Sklep št. 2 

TtK AZS ne prizna rezultatov tekaških disciplin, ker je bila zarisana proga s strani 

upravljalca objekta prekratka za 2 cm. 
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20. januar 2018 – DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2007 in letnik 2008 v Slovenski  

                   Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 169 atletov in atletinj iz 28 društev in 9 OŠ. 

Tekmovanje je bilo zelo dobro organizirano in vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4.8  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 

Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.92 

Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
 

Sklep št. 3 

Rezultati disciplin, izvedene na DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2007 in 

letnik 2008, se ne vodijo v uradni statistiki AZS. Tekmovalci so nastopali v navadni 

obutvi in v štafeti v mešani konkurenci. 
 

Sklep št. 4 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke (letnik 2008), niso nastopili: 

KRO: Kostrič Iza Dora (50m) 

PT: Golob Lovro (50m) 

TRK: Arzenšek Just (daljina) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

21. januar 2018 – DP v dvorani za pionirje in pionirke, letnik 2005 in letnik  

                               2006 v Celju (organizator AD Štajerska Maribor) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo 198 atletov in atletinj iz 26 društev in 2 osnovnih šol. 

Organizator AD Štajerska Maribor je tekmovanje izvedel v dvorani v Celju. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in je potekalo tekoče. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 

Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.1 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.49 

Objava rezultatov in napovedovanje 5    

 

Pomanjkljivosti: 

o Timing Ljubljana imel težave z merilno opremo (problem je bil z nastavitvijo programa, ki 

upravlja fotocelice. Ker fotocelice niso delovale, posledično ni deloval tudi semafor). 

o Slabo vidne črte na tekališču in zaletišču skoka v daljino ter troskoka. 

o Dotrajane ovire. 

o Blazina doskočišča skoka v višino in skoka s palico sta iztrošeni. 

o Levo stojalo skoka s palico ni tehnično brezhibno, saj je napenjalo pričelo popuščati in je 

ročiča pričela izgubljati višino. 

o Pomočnik štarterja ni imel povratne pištole. 
 
 

Sklep št. 5 

V skoku v višino je Vinkler Brin preskočil 144 cm v prvem poskusu in končal s 

tekmovanjem. Sodniška žirija je naredila napako, ker bi se tekmovanje moralo 

zaključiti na naslednji višini z ustrezno oznako, da je tekmovalec zaključil s 

tekmovanjem (r).  
 



Sklep št. 6 

Vacik Ema je bila v teku na 600 m v štartni listi v tretji skupini. Nastopila je v drugi 

skupini. Delegat AZS in organizator sta naredila napako, ker sta dovolila prestavljanje 

iz tretje v drugo skupino. 
 

Sklep št. 7 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke (letnik 2005), niso nastopili: 

KRO: Železnikar Ališa (60m) 

MASS: Zdešar Tjaša (60m) 

TRK: Soklič Maj (60m, daljina) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 8 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke (letnik 2006), niso nastopili: 

ADP: Mužina Neja (600m) 

KRKA: Luzar Patricija (višina) 

PMB: Gjura Manca (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

27. januar 2018 – DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 v Ljubljani 

                   (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 
 

Nastopilo je 196 tekmovalcev iz 30 društev in dveh osnovnih šol.  

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in je potekalo tekoče, kljub velikemu številu tekmovalcev 

oziroma tekmovalnih skupin. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 4.5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 

Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.4 

Prijavnica 4.6  Skupna ocena 6.74 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 

Sklep št. 9 

Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 

ADP: Slapernik Taja (60m) 

KP: Glavina Timotej (60m) 

KRO: Kitanovski Alex (60m), Cerkovnik Filip (60m, troskok), Gregorovič Gaja (60m),  

 Cerlini Brina (60m, daljina) 

MASS: Eržen Izabela (60m) 

TRK Perko Gašper (troskok) 

VEL: Marovt Hana (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

Sklep št. 10 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

MASS: Belič Sara Mia (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 



 

28. januar 2018 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici 

                    (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 56 atletov in atletinj iz 16 društev 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno.  
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4.8 

Tehnična služba 3.5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 4.9  Skupna ocena 6.83 

Objava rezultatov in napovedovanje 5    

 

 

3. februar 2018 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Ljubljani 

                              (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 157 atletov in atletinj iz 21 društev. 

Ob DP v dvorani za starejše mladince / mladinke je potekalo tudi DP v dvorani za veterane ter 

miting. Tekmovanje je bilo razvlečeno čez ves dan in za vse tudi precej naporno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.4  Ceremonial 3.7 

Tehnična služba 4.3  Red in disciplina na tekmovališčih 4.2 

Tajništvo tekmovanja 4.3  Sodniška služba 4.25 

Prijavnica 4  Skupna ocena 6.11 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 

Pomanjkljivosti: 

o Tekmovalna letvica skoka v višino je dotrajana. 

o V sprednjem delu so blazine skoka s palico dotrajane. 

o V popoldanskem delu ni bilo napovedovalca, zato so podelitve potekale bolj improvizirano. 

 

Sklep št. 11 

Na DP v dvorani za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 

AKR: Krnc Lara (daljina, višina) 

GO: Vrabec Nika (60m) 

KRO: Leskovec Sibila (60m), Dodič Sara (60m) 

MASS: Kraševec Vita (60m, daljina) 

NAV: Smerkolj Nik (60m) 

VEL: Lah Luka (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 
 

4. februar 2018 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 

                               U12 v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 128 atletov in atletinj iz 16 društev in dveh šol. 

Tekmovanje je bilo dobro organizirano in izvedeno z uigranim timom. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.7  Ceremonial 3 

Tehnična služba 4.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4.2 

Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.7 

Prijavnica 4.7  Skupna ocena 6.47 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    

 



Sklep št. 12 

Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 

KAK: Gnamuš Nik 

PMB: Poropat Tai, Lešnik Lana 

POS: Krupič Tea 

TRK: Ilić Lorena, Reković Ajna 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

V rezultatni listi, kjer so navedeni uvrščeni atleti z vsemi disciplinami, doseženimi rezultati in 

točkami, manjka atlet, ki je odstopil med tekmovanjem (Komar Matej).  
 

Sklep št. 13 

Tajništvo tekmovanja je naredilo napako, ker v rezultatni listi v razpredelnici manjka 

atlet, ki ni dokončal tekmovanja. 

Obdelava podatkov mora vsebovati tudi atlete, ki so odstopili med tekmovanjem. 
 

 

10. februar 2018 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Celju 

                               (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 161 atletov in atletinj iz 25 društev. 

Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, vodeno pa slabše, še zlasti pri postavljanju 

tekmovališča skoka v višino. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.5 

Prijavnica 5  Skupna ocena 6.30 

Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 

Pomanjkljivosti: 

o Blazini doskočišča skoka v višino in skoka s palico sta iztrošeni. 

o Levo stojalo skoka s palico ni tehnično brezhibno, saj je napenjalo pričelo popuščati in je 

ročiča pričela izgubljati višino. 
 

Sklep št. 14 

Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 

MASS: Švab Kristina (daljina) 

PT: Zelenjak Filip (60m) 

VEL: Balažic Venja (60m) 

VRH: Božič Eva (60m ovire) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 15 

Merilna ekipa Timing Ljubljana je imela precej težav z opremo. Tekmovanje se je 

pričelo kljub temu, da ni bilo možno opraviti ničelnega testa. Prav tako zaradi izpada 

kamere ni ni bilo časov B finala na 60 m ovire za mlajše mladinke in A finala na 60 m za 

ženske na mitingu. 
 

Sklep št. 16 

Zaradi lažje organizacije popoldanskega dela tekmovanja in razporeda tekmovališč v 

dvorani v Celju se v naslednjem letu prične z disciplino skoka s palico in nato skok v 

višino. 
 



 

11. februar 2018 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 

                                U 14 v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 125 atletov in atletinj iz 15 društev. Precej društev je nastopilo z več 

ekipami. Zamenjan vrstni red izvajanja disciplin glede na razpis. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 5 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 5 

Prijavnica 4.8  Skupna ocena 7.11 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 

 

Sklep št. 17 

Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 

KRO: Žibert Lara 

MASS: Sterle Novak Ruben 

PSČ: Laharnar Teo 

TRK: Flajnik Nace, Gaser Rakovec Žan, Kozina Nejc 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 18 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

MASS: Verk Gašper (višina), Jurović Jakob (višina), Felkar Nastja (višina), Levičnik Nika (troskok) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen 

v višini 240 EUR. 
 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

DOM: Vuk Maruška (4-boj), Gabrovec Alja (4-boj), Planinšek Žana (4-boj), Berčon Bine (4-boj) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen 

v višini 240 EUR. 
 

Atletinja Vračko Nika (KAK Ravne) je nastopila na mnogobojskem tekmovanju najprej na 60 m, v 

skoku v daljino ni nastopila, nato je nastopila v suvanju žoge. V teku na 600 m ni nastopila. 
 

Sklep št. 19 

V skladu s Pravili za atletska tekmovanja 2018-2019 se atletinjo Vračko Niko 

diskvalificira v suvanju žoge, ker ni nastopila v predhodni disciplini. 
 

 
 

24. februar 2018 – DP v dvorani v krožnih tekih za članski in mladinski kategoriji v Zagrebu 
 

Na tekmovanju je nastopilo 129 atletov in atletinj iz 23 klubov. Tekmovanje je potekalo v novi 

dvorani v Zagrebu, v organizaciji Zagrebške atletske zveze. Dvorana je bila odprta slab teden pred 

tekmovanjem, zato vsi načrtovani objekti in naprave še niso v celoti dokončani. Na tekališču ni bilo 

notranjega robnika in v krivinah niso bili postavljeni stožci. Meritve časov in obdelavo podatkov je 

za hrvaško in slovensko prvenstvo opravljal Timing Ljubljana. Za sprotno objavljanje rezultatov je 

uporabljal novo aplikacijo, ki je delovala zadovoljivo. 
 

Sklep št. 20 

Na DP v dvorani v krožnih tekih za članski in mladinski kategoriji niso nastopili: 

KRO: Lindič Mitja (400m/či) 

MASS: Sekač Pino (800m/mi), Gaberšček Tobi (1500m/mi), Mele Kaja (400m/me) 

PMB: Gomilšek Samo (400m/či) 

VEL: Česnik Tina (3000m/me), Jenko Nika (400m/me) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 



25. februar 2018 – DP v dvorani za člane / članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 103 atletov in atletinj iz 11 društev in treh držav. 

Tekmovanje je bilo izvedeno zelo dobro in na visokem nivoju. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.6  Ceremonial 4 

Tehnična služba 4.6  Red in disciplina na tekmovališčih 4.3 

Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.75 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.56 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.3    

 

Pomanjkljivosti: 

o izpad električnega napajanja za 25 minut 

o dotrajane sprednje blazine pri palici 
 

Sklep št. 21 

V zadnjih letih se dogaja, da na tekmovanju v dvorani v Celju pride do izpada 

električnega napajanja. Organizator mora poskrbeti za ustrezno jakost varovalke. 
 

Sklep št. 22 

Delegat AZS je naredil napako, da je vztrajal na izvedbi kvalifikacij v teku na 60 m 

ovire, čeprav ni bilo nobene potrebe po izvedbi kvalifikacij. Tekmovalcev je bilo dovolj 

samo za finalni nastop. 
 
 

Sklep št. 23 
 

Na DP v dvorani za člane in članice niso nastopili: 

MASS: Hamzić Armin (daljina) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

 

17. marec 2018 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski, starejši mladinski, mlajši   

                              mladinski in pionirski kategoriji na Ptuju (organizator AK Ptuj) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 90 atletov in atletinj iz 19 društev. 

Zimsko DP v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji je odpadlo zaradi neugodnih 

vremenskih razmer (sneg, mraz) in se je izvedlo istočasno na Ptuju skupaj kategorijo starejših 

mladincev in pionirjev. 

Tekma je potekala v izredno slabih vremenskih pogojih (dež, mrzlo-okoli 5 stopinj), vendar je 

organizatorju uspelo sestaviti dobro celoto z zadostnim številom osebja v posameznih službah 

organizacije tekmovanja. 
 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.7  Ceremonial 4 

Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.8 

Prijavnica 4.8  Skupna ocena 6.86 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    

 

Sklep št. 24 

TtK AZS predlaga, da se Zimska DP v metih v prihodnje izvajajo v Kopru zaradi 

boljših vremenskih in tekmovalnih pogojev za izvedbo. 



 

17. marec 2018 – DP v krosu za vse kategorije na letališču v Postojni 

                              (organizator AK Postojna) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 220 atletov in atletinj iz 29 društev in dveh osnovnih šol.  

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano. Težke vremenske razmere (močna burja, rahel dež, 3 

stopinje) in omejene infrastrukturne zmožnosti na letališču v Postojni so precej otežile samo 

izvedbo tekmovanja. Za organizacijo prireditve na višjem nivoju je bilo premalo aktivnih ljudi. Na 

tekmovanju je bila skromna zasedba sodnikov. Zaradi slabe odzivnosti sodnika je tekmovalka 

nadaljevala s tekom v nov krog namesto v cilj. 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.3  Ceremonial 4.1 

Tehnična služba 4.4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 

Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 3.1 

Prijavnica 4.4  Skupna ocena 5.98 

Objava rezultatov in napovedovanje 4.3    

 

Sklep št. 25 

Na DP v krosu niso nastopili: 

ASB: Španring Klemen (mmi) 

KLC: Tajnšek Svit (pi-u12), Štefane Vita (mče) 

PMB: Ferk Inja (pe-u12) 

POS: Sterle Podobnik Tia Clea (pe-u14) 

NAV: Bilban Sara (pe-u12) 

SEV: Knez Melani (sme) 

VEL: Fricelj Noa (pi-u12), Coklin Svit (pi-u14), Marzidovšek Rok (pi-u14), Lazič Tijana (pe-u16) 

 Grabner Jaka (pi-u16), Stropnik Šonc Urška (če), Vidovič Ines (če) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 26 

Organizacija tekmovanja v segmentu sodniške službe ni bila na nivoju državnega 

prvenstva. 

 

 

AD 3. 
 

DVORANSKI  REKORDI  SLOVENIJE ZA LETO 2017 
 

MLAJŠE ČLANICE / NAJBOLJŠI REZULTAT 
300 m 39.94 POGOREVC Maja-96 SLG 08.12.2017 Colorado Springs 

500 m 1:13.47 POGOREVC Maja-96 SLG 08.12.2017 Colorado Springs 

 

PIONIRJI (U14) / 2005-2006 
Višina 1.75 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 1.84 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 1.88 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 1.92 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 1.95 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 

Sklep št. 27 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za najboljši rezultat in nove rekorde v 

dvorani leto 2017.  

 
 



LISTA REKORDOV SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2017 
 

PIONIRJI - U14 (2005 - 2006) 
Višina 1.88 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 1.92 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 1.95 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 22.12.2017 Brežice 

 

Sklep št. 28 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2017.  

 

 

DVORANSKI  REKORDI  SLOVENIJE ZA LETO 2018 
 

ČLANI 
400 m 46.02 JANEŽIČ Luka-95 KLC 27.01.2018 Dunaj 

 

ČLANICE 
400 m 52.24 HORVAT Anita-96 VEL 27.01.2018 Dunaj 

 52.22 HORVAT Anita-96 VEL 08.02.2018 Madrid 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
300 m 37.34 HORVAT Anita-96 VEL 25.01.2018 Ostrava 

 

MLAJŠE ČLANICE 
400 m 52.24 HORVAT Anita-96 VEL 27.01.2018 Dunaj 

 52.22 HORVAT Anita-96 VEL 08.02.2018 Madrid 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
300 m 37.34 HORVAT Anita-96 VEL 25.01.2018 Ostrava 

 

STAREJŠI MLADINCI 
200 m 21.51 GRKMAN Jure-99 KAM 27.01.2018 Dunaj 

400 m 47.92 GRKMAN Jure-99 KAM 10.02.2018 Chemnitz 

60 m ov.(1.00 / 8.90) 8.00 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 03.02.2018 Ljubljana 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
300 m 33.94 GRKMAN Jure-99 KAM 25.01.2018 Ostrava 

60 m ovire 8.07   DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 10.02.2018 Sofija 

(13.72 / 0.991 / 9.14) 7.95 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 10.02.2018 Sofija 

 

MLAJŠI MLADINCI 
200 m 21.94 KORDEŽ Mitja-01 SLG 20.01.2018 Dunaj 

 

MLAJŠE MLADINKE 
200 m  24.63 ISTENIČ Zala-02 MASS 20.01.2018 Dunaj 

400 m 55.94 ISTENIČ Zala-02 MASS 27.01.2018 Dunaj 

 

PIONIRJI (U16) / 2003-2004 
Višina 1.99 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 10.02.2018 Celje 

 2.01 JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS 10.02.2018 Celje 

 

Sklep št. 29 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate v 

dvorani za leto 2018.  
 

 



LISTA REKORDOV SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2018 
 

STAREJŠI MLADINCI 
Disk-1.75 60.87  ČEH Kristjan-99 PT 17.03.2018 Ptuj 

 60.94  ČEH Kristjan-99 PT 17.03.2018 Ptuj 

 

Sklep št. 30 

TtK AZS potrdi zgoraj navedena rezultata za nova rekorda na prostem za leto 2018.  

 

 

AD 4. 
 

TtK AZS in Timing Ljubljana sta v začetku leta 2018 opravila analizo na področju meritve časov in 

obdelave rezultatov. Zaključki: 

o Delegat AZS se mora pravočasno javiti Timing Ljubljana in podati ustrezna navodila za 

izdelavo štartne liste. Prav tako se dogovori o roku izdelave oziroma potrditve štartne liste. 

o Na mnogobojskih tekmovanj se v končno razpredelnico rezultatov doda tudi tekmovalce, ki 

niso dokončali tekmovanja. 

o V primeru težav z opremo bo Timing Ljubljana po tekmovanju poslal kratko poročilo z 

navedbo vzroka težav. 

o Obvestiti ZASS, da za pomočnika štarterja zagotovijo povratno pištolo oziroma se za posojo 

štartne pištole dogovorijo s Timing Ljubljana. 

o Na tekmovanjih pionirjev je potrebno poskrbeti (preveriti), da imajo atleti obe nogi 

naslonjeni na stopalko (oporo štartnega bloka). 

o V primeru odpadle discipline bo delegat AZS v službi obdelave podatkov navedel razlog 

odpovedane discipline. Ta tekst bo zabeležen v rezultatni listi pod disciplino, ki je odpadla. 

o Prijava na DP na 10 km, polmaraton in maraton poteka preko IS AZS. Po zaključku prijav 

se ta baza posreduje Timing Ljubjana in organizatorju tekmovanja. 

 

 

AD 5. 
 

Člani TtK AZS so obravnavali in potrdili načrt dela za leto 2018 s pripadajočim finančnim načrtom. 
 

 

AD 6. 
 

Elite Ltd je vodi od 1. januarja 2018 uradno statistiko za Mednarodno združenje atletskih zvez 

(IAAF). Partnerstvo z Elite Ltd pokriva tudi razvoj sistema IAAF World Rankings (svetovni sistem 

uvrstitve), kjer bo položaj atletov / atletinj temeljil na točkah. Število točk bo odvisno od ranga 

tekmovanja, kombinacije rezultata in uvrstitve na določenem rangu tekmovanja. Uvrstitev bo 

temeljila na povprečnem številu tekmovanj v določenem časovnem obdobju. 

Nastop na SP leta 2019 in POI 2020 bo odvisen od IAAF World Rankings. 

Uradni začetek IAAF World Rankings bo pričel veljati septembra 2018. 

Članice IAAF so dolžne posredovati tekmovalni koledar za leto 2019 do 30. oktobra 2018 
Več informacij si lahko preberete na povezavi: https://worldrankings-staging.aws.iaaf.org/ 

 

Sklep št. 31 

TtK AZS in Strokovni svet AZS bosta morala pričeti s pravočasnim koncipiranjem 

tekmovalnega koledarja za leto 2019. Prav tako bo potrebno izvesti koledarsko borzo 

skoraj mesec preje kot pa je bila dosedanja praksa. 

 

 

 

 

 

https://worldrankings-staging.aws.iaaf.org/


AD 7. - RAZNO 
 

 

1. 

Atletska zveza Slovenije je uslišala prošnjo Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije ter 

nabavila štartno lučko, ki jo gluhi atleti uporabljalo za štart na tekmovanjih. Pravočasno je potrebno 

doreči protokole: kompatibilnost lučke z merilno opremo Timing Ljubljana, skrb za napravo in 

preveriti morebitne težave pri uporabi lučke v tekih na 100 m in krajših. 

 

2. 

Zimska sezona tekmovanj za najmlajše kategorije je končana. Pravočasno je potrebno pristopiti k 

analizi ter doreči sistem dvoranskih tekmovanj za mlade v letu 2019. 

 

3. 

TtK AZS ugotavlja, da še vedno ni podpisana pogodba o izvedbi meritev in obdelava časov s 

podjetjem Timing Ljubljana za obdobje štirih let. 
 

Sklep št. 32 

TtK AZS poziva vodstvo AZS k čimprejšnji sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem 

meritev in obdelave rezultatov Timing Ljubljana. Ob tem, zaradi dobrega sodelovanja v 

preteklosti in sledenja Timinga Ljubljana predlogom TtK AZS za izboljševanje meritev 

in obdelave podatkov v skladu s Pravili za atletska tekmovanja, predlagamo sklenitev 

večletne pogodbe. 

 

4. 

Na mitingu v Ljubljani (27.01.2018) je bil v štartni listi objavljen urnik tekmovanja. Posamezne 

discipline so se pričele izvajati preje (moški: daljina – v štartni listi pričetek ob 19.50, dejanski 

začetek ob 19.32 uri; ženske: daljina – po štartni listi ob 19.00 uri, dejanski pričetek ob 18.45 uri). 

V rezultatni listi so navedeni časi pričetka iz štartne liste. 
 

Sklep št. 33 

Tajništvo tekmovanja mora pri obdelavi podatkov zapisati čas pričetka tekmovanja, ki 

je naveden na tekmovalnem zapisniku. 

 

5. 

Atletska zveza Slovenije je nabavila set za kontrolo orodij, ki si ga bodo društva lahko izposodila na 

reverz. 
 

Sklep št. 34 

Vsa društva si morajo set za kontrolo orodij izposoditi na AZS. Glavni sodnik pred 

pričetkom tekmovanja obvezno preveri tehnično brezhibnost in popolnost seta. 

Organizatorji tekmovanj v Velenju, Slovenj Gradcu in Kopru imajo svoj set za kontrolo 

orodij. 

 

6. 

Na mitingu v Ljubljani (03.02.2018) se je izvedla disciplina troskoka v mešani konkurenci  

(2m+1ž). TtK AZS o tem ni bila obveščena. 
 

Sklep št. 35 

TtK AZS tokrat izjemoma zadnjič prizna rezultate. V skladu z določili Priročnika za 

sezono 2018 mora organizator še pred objavo štartne liste pridobiti dovoljenje TtK AZS 

za izvedbo disciplin v mešani konkurenci. 

 



7. 

Šoba Albert je naslovil dopis na TtK AZS, da se rezultat (7.95) v disciplini 60 m ovire (13.72-1.00-

9.14), ki je bil dosežen na Balkanskem prvenstvu v dvorani za mladince, vodi kot državni rekord za 

starejše mladince. 
 

Sklep št. 36 

TtK AZS bo rezultat v disciplini 60 m ovire, dosežen na Balkanskem prvenstvu v 

dvorani za mladince, vodila kot najboljši rezultat. 

 

8. 

AD MASS Ljubljana v dopisu sprašuje, kakšno je stališče TtK AZS glede plačila štartnine za atleta, 

ki je zbolel na dan tekmovanja in organizatorju niso mogli dostaviti opravičila. V nekaterih sredinah 

zdravniki tudi ne izdajajo več opravičil oziroma izdano potrdilo zaračunajo. 
 

Sklep št. 37 

TtK AZS ugotavlja, da gre v navedenih primerih za odnos dveh samostojnih pravnih 

subjektov in situacija ne odstopa od podobnih primerov, do katerih se je TtK AZS že 

opredelila v prejšnjih zapisnikih.  

 

9. 

V medijih je bila objavljena novica, da bo v Novem mestu na termin DP v cestnih tekih na 10 km 

potekalo tekmovanje v polmaratonu. 
 

Sklep št. 38 

V primeru, da bo tekmovanje v Novem mestu sovpadalo z DP v cestnih tekih na 10 km, 

AZS v tem primeru ne bo izdala nobenih priporočil oziroma soglasij. 

 

10. 

V zadnjih letih se v tekmovalni program AZS uvaja disciplina hoje. 
 

Sklep št. 39 

TtK AZS bo v vseh kategorijah vodila rekorde le v tistih disciplinah hoje, ki so v 

tekmovalnem programu AZS. Rezultati v ostalih disciplinah se bodo vodili le kot 

najboljši rezultati. 

 

11. 

Atletska zveza Slovenije je organizator 4-boja mlajših mladincev in mladink, ki je na sporedu  

9. junija 2018. V najkrajšem možnem času je potrebno najti izvajalca tekmovanja. 

 

12. 

TtK AZS je pripravila prioritetni vrstni red programov na področju športnih objektov, ki so jih na 

razpis FŠO za leto 2018 prijavile občine. Prioritetni vrstni red je bil tudi vsebinsko obrazložen. 
 

Sklep št. 40 

TtK AZS se ne strinja z odločitvijo UO AZS, ki je potrdil drugačen predlog in je bil kot 

tak posredovan FŠO. 

 

15. 

Na EA mitingu v Velenju (01.07.2015) so v metu kladiva za moške in ženske ter v metu diska za 

moške nastopili slovenski tekmovalci mladinske starostne kategorije, ki so na tekmovanju nastopili 

z lažjim orodjem. Tajništvo tekmovanja je pri obdelavi podatkov v navedenih disciplinah naredilo 

absolutni vrstni red. Uporabo lažjih orodij so potrdili trenerji Vladimir Kevo, Heidi Lukašev, 

Kristjan Korošec ter atletinja Lina Čater. 
 



Sklep št. 41 

TtK AZS popravlja rezultatno listo v metu kladiva za moške in ženske ter v metu diska 

za moške. 

Kladivo moški (6 kg): 1. Lokar Jan-96, Brežice, 60.45, 2. Pustavrh Jan-96, Brežice, 

59.82, 3. Škoda Tilen-97, Kronos, 51.22. 

 

Kladivo ženske (3 kg): 1. Čater Lina-00, Kladivar, 52.42, 2. Kozlevčar Ana-99, Kronos, 

48.42. 

Disk moški (1.5 kg): 1. Zver Kajetan-99, Kronos, 39.11. 

 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Program TtK AZS za leto 2018 



PROGRAM DELA 

TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2018 

 

Tekmovalno tehnična komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TTK AZS) bo 

načrtovala in izvajala svoje delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem delu bo spoštovala in 

upoštevala Pravila za atletska tekmovanja, Priročnik za atletsko sezono 2018, Priročnik o gradnji 

atletskih objektov, navodila in sklepe organov AZS. 

Tekmovalni sistem je zelo pomemben segment slovenske atletike, zato bo skupaj z 

organizatorji tekmovanj pripravila najboljše tekmovalne pogoje za atlete in ostale udeležence. Več 

svojega dela bo izvajala na terenu tako, da bo tudi neposredno in po potrebi pomagala društvom, 

organizatorjem tekmovanj.  

Tekmovanja je potrebno organizirati kot pomemben dogodek v lokalnem okolju, kakor tudi 

v celotni Sloveniji. Le na tak način bo pridobljena še pomembnejša medijska pozornost, kakor tudi 

možnost pridobitve sponzorskih sredstev. Aktivnost mora biti tako s strani AZS kakor tudi 

organizatorjev 

 

Program dela obsega naslednje usmeritve in cilje: 

 

I.   Tekmovanja 

1. Razvoj kvalitetne organizacije atletskih tekmovanj. 

Upoštevati kompletno organizacijsko strukturo, posebno pozornost nameniti tudi 

sponzorjem, medijem in oglaševanju.  

2. Pred in po tekmovanju organizirati dopolnilne aktivnosti z namenom dodatne popularizacije 

atletike. 

3. Koordinacija prvenstvenih tekmovanj (posamičnih, pokalnih, ekipnih)   

4. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 

5. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir novih atletov. 

6. Sodelovanje z organizatorji Ljubljanskega maratona, maratona v Radencih in državnega 

prvenstva na 10 km v Slovenskih Konjicah. 

7. Organizacija  tekmovanj z manj disciplinami in z  višjo kvaliteto tekmovalcev, bodisi na 

štadionih, še posebno pa na trgih ali ulicah. 

8. Promovirati in izvajati uradne meritve dolžin cestnih tekov in podeljevati meritvena poročila 

 

 

II.   Operativne naloge 

1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije 

naslednjih tekmovanj. 

2. Delegiranje delegatov AZS, ki pomagajo organizatorjem pri organizaciji tekmovanj. 

3. Cilj je doseči še višjo kakovostno raven tekmovanj, zato je potrebno določiti poenoteno 

minimalno raven organizacije. V pomoč bo tudi več obiskov organizatorjev v pripravi na 

tekmovanja. 

4. Poudarjati pomembnost prisotnosti članov UO AZS na prvenstvenih tekmovanjih (otvoritev, 

podeljevanje medalj, …). 

5. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj. 



 

III.   Objekti 

1. Sodelovanje pri gradnji novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali 

vsaj priprava projektne dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. 

Opis stanja je viden na spletu AZS. 

2.  Lokacije- predlog prioritet: 

- Ljubljana / obnova atletske steze na štadionu Kodeljevo 

- Novo mesto / Olimpijski vadbeni center Češča vas – Atletska steza. 

- Domžale / sanacija atletske steze. 

- Tolmin / obnova štadiona. 

- Dolenjske toplice / obnova atletske steze. 

- Slovenska Bistrica /  obnova atletske steze                

3. Dopolnitev opreme, naprav in orodij. 

Na več štadionih je potrebno zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran 

AZS – Objekti). 

4. Soglasja in prioritete AZS posameznim investitorjem in FŠO. 

5. Sodelovanje z investitorji in projektanti. 

6. Certifikacija štadionov in opreme. AZS podeli certifikate za atletske štadione in dvorane. Na 

osnovi certifikata si atletski štadion pridobi pravico do izvajanja atletskih tekmovanj. Za 

pregled se uporablja obrazec IAAF, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi 

specifičnostmi. 

IV.   Izobraževanja: 

- Vodij tekmovanj 

- Vodij tajništev 

- Delegatov AZS 

V.   Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe (meritve časov in obdelava podatkov). 

VI.   Koledarska borza. 

        Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj. 

VII.   Priprava izhodišč za Priročnik za atletsko sezono 2019. 

VIII.   Sodelovanje z Združenji (atletski trenerji, atletski sodniki) in delovnimi telesi Upravnega 

           obora (strokovni svet) z namenom zagotoviti čim boljši in kvalitetnejši tekmovalni program. 

IX.   Mednarodno sodelovanje. Izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami Hrvaške, Italije. 

X.   Sodelovanje z ABAF na področju tekmovanj. 

XI.   Nabava enotnih oblačil za delegate AZS (jackete- bunde). 

 


