Letališka cesta 33c, 1000 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
7. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v četrtek, 5. julija
2018 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

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

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 6. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Razno

AD 1.
Pri pregledu zapisnika 6. seje TtK AZS ugotovlja, da še vedno ni realiziran sklep št. 32. AZS še ni
podpisala pogodbe o izvedbi meritev in obdelave časov s podjetjem Timing Ljubljana.
Ravno tako TtK ugotavlja, da ne izvajamo v celoti letnega programa organizacije tekmovanj, saj ni bil
izveden sklep, da se tri izbrana tekmovanja izvede na način, da se izvaja neposreden elektronski vnos
rezultatov v informacijski sistem in s tem omogoči sprotno spremljanje rezultatov tekmovanja preko
interneta.
Sklep št. 1
TtK AZS poziva vodstvo AZS, da nemudoma podpiše pogodbo z izvajalcem meritev
Timing Ljubljana. TtK AZS ugotavlja, da nepodpis pogodbe lahko predstavlja
dolgoročno nevarnost za izvedbo tekmovalnega sistema AZS, saj v Sloveniji nimamo
drugega izvajalca meritev na atletskih tekmovanjih, ki bi bil sposoben podpirati izvedbo
tekmovanj na štadionih na ustrezni kakovostni ravni.

AD 2.
14. april 2018 – Miting na Bledu (organizator AD Bled)
Organizacija mitinga na Bledu v zadnjih letih poteka s precej pomanjkljivostmi (ni zagotovljen
vetromer za skoke, v posameznih službah je premalo osebja). V letošnjem letu ni bilo tehničnih
navodil.
Sklep št. 2
TtK AZS v prihodnje ne bo več odobrila izvedbe tekmovanja, če ne bo organizirano v
skladu s Pravili za atletska tekmovanja. V ta namen bo opravljen sestanek s
predsednikom AD Bled, predsednikom zbora atletskih sodnikov in trenerji.

21. april 2018 – DP v hoji za ml. članski, st. in ml. mladinski kategoriji v Kočevju
(organizator AK Maraton Kočevje)
TtK AZS je opravila sestanek z organizatorjem tekmovanja cca 10 dni pred tekmovanjem z
namenom preveriti potek priprave na tekmovanje, ker v Kočevju že zelo dolgo ni bilo nobenega
tekmovanja. Na tekmovanju so nastopili 3 tekmovalci iz 3 društev. Od razpisanih 6 kategorij sta se
izvedli dve kategoriji (1 mlajši član, 2 starejši mladinki). Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in
vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.6
4.6
4.8
4.6
4.7

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.7
4.8
4
6.60

21. april 2018 – DP v dolgih tekih v Kočevju (organizator AK Maraton Kočevje)
Na tekmovanju je nastopilo 47 atletov in atletinj iz 16 društev.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Žirija na cilju je imela težave z določanjem
vrstnega reda pri najdaljšem teku.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.6
4.6
4.8
4.6
4.7

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.7
4.8
4
6.60

Sklep št. 3
Na DP v dolgih tekih niso nastopili:
AKR:
Janša Katja (pe U14)
KLC:
Jančič Nika (mme), Senica Tija (mme)
POS:
Simčič Tjaša (sme)
SEV:
Lazar Luka (pi U16)
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. april 2018 – Miting v Radovljici (organizator AK Radovljica)
Na tekmovanju sta se disciplini skok v daljino in troskok v članski kategoriji izvedli v mešani
konkurenci z dovoljenjem TtK AZS.
Sklep št. 4
Zaradi napake organizatorja in glavnega sodnika TtK AZS ne prizna rezultatov teka na
800 m za starejše in mlajše mladince ter mlajše mladinke, ker so bili stožci za prehod na
notranjo stezo napačno postavljeni. Velja samo vrstni red.
)

5. maj 2018 – Miting v Šentjurju (organizator AK Asfalt Kovač Šentjur)
Nastopilo je 256 tekmovalcev iz 26 društev, 17 osnovnih šol in Hrvaške.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno.
)

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.2
4.2
4.5
4.3
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.3
4.4
6.19

Pomanjkljivosti:
o Zbledele črte na tekališču.
6. maj 2018 – Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke v Velenju
(organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 404 atletov in atletinj iz 30 društev.
Zaradi sanacije sintetične prevleke v Domžalah je organizator izvedel tekmovanje v Velenju.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano ter vodeno.
Na tekmovanju se je uporabil nov način merjenja daljinskih skokov in metov.
Sklep št. 5
Ttk AZS povabi izvajalca meritev v metih in skokih, da predstavi delovanje
oblikovanega sistema z namenom njegove širše uporabe za potrebe izvedbe tekmovanj v
okviru tekmovalnega sistema AZS.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.6
4.7
4
5
4.6

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.1
4.3
3.9
6.38

Pomanjkljivosti:
o Težave z napajalnim kablom za semafor (kabel pod stezo).
Sklep št. 6
Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Hafner Žan (disk), Mulej Jakob (3000m)
DOM:
Hasanagić Eva (100m)
KAK:
Vinšek Nina (disk, kopje)
KLC:
Serdoner Tina (daljina, krogla), Kovač Katarina (kopje)
KRKA: Umek Anej (110m ovire)
KRO:
Zrimšek Jure (3000m), Stojkovič Gabrijel Viktorija (disk)
MASS: Gorenc Andraž (400m), Primc Alja (400m), Starašinič Manca (daljina), Bergant Gaja (200m),
Košak Lana (200m)
MED:
Hriberšek Maj (200m)
SEV:
Sinkovič Ana (višina)
SLG:
Kelaidis Melina (3000m)
TRK:
Pucihar Samo (200m)
VEL:
Marovt Hana (200m)
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.

Na APS za mlajše mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
VEL:
4x300m (mmi/2)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

12. maj 2018 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 na
Ptuju (organizator AD Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo 156 atletov in atletinj iz 18 društev in dveh OŠ. Precej društev je
nastopilo z več ekipami.
Tekmovanje je bilo izvedeno na ustreznem nivoju.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.7
4.7
4.5
4.6
3.9

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
4.1
6.42

Pomanjkljivosti:
o Prenizek nivo mivke v obeh jamah.
Sklep št. 7
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
MASS: Sterle Novak Ruben, Heric Maša, Jurkovič Astrid Ela
PT:
Klasinc Pia
TRK:
Bodiroža Lana
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.

12.- 13. maj 2018 – DP v mnogobojih v Zagrebu (organizator HAAK Mladost Zagreb)
Slovenski atleti so nastopili na DP Hrvaške. Nastopilo je 29 tekmovalcev iz 9 društev.
Trije atleti AD MASS Ljubljana in ena atletinja AK Triglav Kranj so nastopili samo v prvi
disciplini mnogoboja, kar je izredno nekorektno do organizatorja in TtK AZS tovrstne nastope
obsoja, saj omenjeni atleti tekom sezone sploh ne nastopajo v mnogoboju.
Za vse prijavljene tekmovalce je AZS pokrila tudi del stroškov organizacije tekmovanja.
13. maj 2018 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U12
v Mariboru (organizator AK Poljane)
Na tekmovanju je nastopilo 166 atletov in atletinj iz 18 društev in dveh šol. Precej društev je
nastopilo z več ekipami.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in izvedeno z uigranim timom.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.5
5
4.7
5

Pomanjkljivosti:
o Slabo vidni črni pravokotniki na ciljni črti.

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.8
4.5
6.89

Sklep št. 8
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
AKR:
Bevc Gal
TRK:
Bizjak Juša
VEL:
Vrzelak Peter
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.

19. maj 2018 – DP v maratonu v Radencih (organizator ŠD Radenci)
Tekaška prireditev v Radencih je tradicionalno dobro organizirana in ustrezno vodena. Del trase
med 36 in 37 km (cca 1 km) je makadamski. Vremenski pogoji za tek so bili primerni.
Medicinska služba je imela večje število intervencij zaradi dehidracij in krčev. Organizator ni
zagotovil okrepčevalnice na 30 km.
Precej dogodkov je popestrilo samo tekmovanje: nordijska hoja, glasbeni koncert, otroški teki,
stojnice, … Na DP je nastopilo skupaj 15 tekmovalcev.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4
4.9
4.9
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.9
4.7
4.8
6.76

19. maj 2018 – Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke v Velenju
(organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 386 atletov in atletinj iz 27 društev. TtK AZS je na prošnjo društev
dovolila še izvedbo mitinga za člane.
V primerjavi s preteklimi tekmovanji v organizaciji AK Velenje je bilo to tekmovanje slabo
načrtovano in organizirano na slabšem nivoju. Vodja tekmovanja je opravljala več nalog.
Urnik tekmovanja ni bil spoštovan zaradi premajhnega števila sodnikov, zato je skok v višino
zamujal cca 1 uro. Tekmovanje je bilo tudi prekinjeno cca 30 minut zaradi dežja.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
4
3.9
4.5
3.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.8
5
3.6
5.63

Pomanjkljivosti:
o Organizator ni pripravil senčnikov za tekmovalce in zapisnikarske mize.
o Zapisnik skoka v daljino - veter v stotinkah.
o Manjka nekaj reakcijskih časov
Sklep št. 9
Timing Ljubljana posreduje odgovor, zakaj precej tekmovalcev nima zabeleženih
reakcijskih časov.

Sklep št. 10
Na Ekipnem DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Štuhec Barbara (100m, daljina), Zalokar Pia (kopje)
KLC:
Intihar Marulc Ana (hoja 5000m)
KAK:
Dretnik Urška (višina), Navodnik Hanna Paulina (200m)
KRKA: Kunej Luka (daljina, troskok), Grubič Larisa (daljina)
KRO:
Kitanovski Alex (daljina), Šikovc Marija Zila (hoja 5000m), Horvat Brina Zoya (daljina),
Ramovš Ema (palica)
MASS: Arsič Luka (400m)
PMB:
Popovič Krajnc Luka (100m), Gašperut Neja (100m)
PT:
Viher Žan (daljina)
RAD:
Martinšek Lea (1500m)
TRK:
Bešter Gea (100m)
VEL:
Balažic Venja (daljina), Majcenovič Teodor (1500m), Subašič Dino (troskok),
Šmerc Sandra (1500m)
ŽALEC: Jagrič Ema (200m)
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.

Na Ekipnem DP za starejše mladince in mladinke nista nastopili štafeti:
KLC:
4x100m (sme/2)
PMB:
4x100m (smi)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

26. maj 2018 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo 298 atletov in atletinj iz 27 društev ter 7 držav.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Vsa tekmovališča so bila dobro pripravljena,
vključno z opremo in orodji. Organizator je postavil znotraj tekmovališč reklamne panoje, ki
morajo biti v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Znotraj tekmovališč ne sme biti sponzorskih
vozil.
V teku na 400 m ovire za moške je bil četrta ovira na šesti progi nastavljena previsoko, zato se je
tekmovalcu dovolil nov tek.
Stadion ima novo sintetično prevleko. Notranji robnik je preplasten s tartansko podlago.
Sklep št. 11
Lastnik objekta mora nujno urediti notranji robnik v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja.
Pomanjkljivosti:
o Dotrajana letvica skoka v višino; stojala skoka v višino rahlo zvita.
o Zaustavitveni prag ni fiksen.
o Krog na novo preplasten, vendar ni enake drsnosti po celotni površini.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.8
4.5
4.8
4.9
4.9

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
4.6
4.5
6.52

2. - 3. junij 2018 – DP za mlajše člane / članice in DP za mlajše mladince in mladinke v
Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je v kategoriji mlajših članov / mlajših članic nastopilo 169 atletov in atletinj iz 26
društev, v kategoriji mlajših mladincev / mladink pa je nastopilo 346 atletov in atletinj iz 39 društev
ter dveh držav. Izvedeni sta bili dve državni prvenstvi.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Zaradi vremenskih okoliščin in tehničnih zapletov
se je tekmovanje prvi dan končalo s 30 minutno zamudo.
Merilna ekipa Timing Ljubljana ni bila pravočasno pripravljena, zato se je štart prve discipline
pričel s 4 minutno zamudo. Prvi štart je bil ponovljen, ker sistem ni ustrezno deloval. Problemi s
kontakti na štartnih mestih so se na štartni aparaturi pojavljali tudi med tekmovanjem, operater je
večkrat menjaval kasete na štartnih blokih. Težave z elektronskimi meritvami in s tem povezanimi
zamiki pričetkov disciplin so se pojavili tudi pri kvalifikacijskih tekih 100 m mlajši mladinci, kjer je
bil zamik 25 minut, pri tekih na 400 m več kot 5 minut. Timing Ljubljana je imel tehnične težave z
delovanjem sistema tudi drugi dan tekmovanja (pričetek štartov na 200 m za mlajše mladinke se je
pričel z 20 minutno zamudo).
Sklep št. 12
Timing Ljubljana mora podati celovito poročilo o delovanju sistema na omenjenem
tekmovanju.
V 4. skupini kvalifikacijskega teka na 100 m pri mlajših mladincih je prišlo do hujše tehnične
napake, izpada operacijskega sistema, zato časi teh tekmovalcev niso bili ustrezno zabeleženi. Prav
tako sodniki niso pravočasno prekinili teka. Vnovičen zagon in vnovična vzpostavitev sistema je
trajala 25 minut. Zaradi opisanega problema je bil odobren ponovni štart 4. skupine.
Proti ponovnem teku v 4. skupini sta kategorično protestirala zastopnika prvo in drugo uvrščenega
atleta z argumentom, da sta si po propozicijah kvalifikacij (2Q in 2q) neposredno že zagotovila
finale kot tekmovalca z »Q«, ki se uvrstita glede na doseženo mesto in ne glede na čas. S ponovnim
tekom bi bila v neenakopravnem položaju z ostalimi »Q« tekmovalci, ki so imeli le en tek. Delegat
AZS je preveril zapisnik ročnih časomerilcev, ki je potrdil zmago omenjenih dveh atletov z
doseženima časoma 10,8 in 11,3 sek. V ponovljenem teku so nastopili le tekmovalci, ki so se borili
za nastop v finalu po času (»q«).
Pred objavo rezultatov finalistov se je posledično pojavil še problem ustreznega zapisa časa
omenjenih dveh atletov (»Q«). Poslužili so se »starega kompromisa«, to je iz preteklosti
uporabljenega in poznanega pribitka 0,24 sek pri šprintu pri pretvorbi ročno merjenega rezultata v
ekvivalent elektronsko merjenega časa (11,04 in 11,54 sek).
Sklep št. 13
Kordež Mitja in Novak Tilen sta napredovala v finale po mestu (Q), brez izmerjenega
popolno avtomatskega časa po odločitvi glavnega sodnika in delegata AZS.
TtK AZS ugotavlja, da je delegat AZS postopal napačno pri svoji odločitvi o
napredovanju v finale pri atletih v 4. skupini in pri tem ni upošteval Pravil za atletska
tekmovanja.
Ponovno bi morala teči celotna 4. skupina, saj vsi atleti niso imeli regularno izmerjenih
časov in tako niso bili izpolnjeni pogoji za napredovanje v naslednji krog tekmovanja.
Za določitev finalistov se sme uporabljati za vse skupine samo en (enak) sistem za
merjenje časov (ali elektronika ali ročni). Ob ponovitvi teka pa je atletom potrebno
omogočiti dovolj časa za regeneracijo pred ponovnim štartom. Če kdo v ponovljenem
teku ne teče, šteje, da je odstopil in se sam izloči iz nadaljnega kroga tekov. Kakršno
koli dodajanje časovnih dodatkov k kakor koli izmerjenim časom NI DOVOLJENO.

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.5
5
3
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.8
4.2
6.55

Pomanjkljivosti:
o Semaforji so stari in nepopolno opremljeni.
o V teku na 2000m zapreke niso bili postavljeni stožci za označitev steze v zavoju k vodni
zapreki.
o V rezultatni listi manjka precej reakcijskih časov. V analizi je ugotovljeno, da v mnogih
primerih RT manjkajo na istih progah.
Sklep št. 14
Zaradi pomanjkljivega delovanja naprave za zaznavanje napačnega štarta se račun za
opravljeno storitev zmanjša v ustreznem deležu.
Sklep št. 15
Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
DOM:
Kos Jamnik Aljaž (200m)
DTO:
Matotek Urša (200m)
KAK:
Vinšek Nina (disk)
KRKA: Kogovšek Benjamin (100m, 200m), Avdibašič Dino (200m), Čopič Aljaž (800m)
MASS: Ocepek Blaž (400m)
PAN:
Janža Zala (400m), Kuzma Luka (200m)
PMB:
Vrhovšek Lucij (100m)
TRK:
Redžematović Benjamin (100m), Rozman Matic (100m)
VEL:
Gorišek Neža (kopje), Šikonija Ana (200m), Šmerc Sandra (800m)
ŽALEC: Kugler Karin (1500m)
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.

Na DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopile štafete:
KRO:
4x100m (mmi/2)
PMB:
4x100m (mmi), 4x100m (mme)
TRK:
4x100m (mmi/2)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Na DP za mlajše člane in članice niso nastopili:
AKŠ:
Centrih Mojca (800m, 1500m)
KAK:
Štern Ana (800m)
MASS: Tukhay Vladyslava (400m), Skok Aljoša (200m)
MED:
Primožič Patricija (200m)
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.

Na DP za mlajše člane in članice nista nastopili štafeti:
GO:
4x100m (mči)
KLC:
4x100m (mči)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

9. junij 2018 – Mednarodni miting mladih – memorial Vučko v Kranju
(organizator AK Triglav Kranj)
Na tekmovanju je nastopilo 807 atletov in atletinj iz 42 društev, 29 osnovnih šol, 5 vrtcev ter iz 5
držav.
Organizator si zasluži vso pohvalo za organizacijo tradicionalnega in večletnega tekmovanja, na
katerem nastopa največje število atletov. Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.9
3.9
4.9
4.3
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
4
3
5.91

Pomanjkljivosti:
o pri daljini manjkala nogavička za veter. Prestopne deščice ni možno zamenjati zaradi
dotrajanosti (pomoč z mivko).
o premalo sodnikov – ni jih bilo na cilju in stezi,
o ni bila organizirana prijavnica.
Sklep št. 16
Organizator mora na prihodnjih tekmovanjih urediti delovanje prijavnice za kategorije,
ki so v tekmovalnem programu AZS.
9. junij 2018 – Četveroboj reprezentanc mlajših mladincev in mladink (CZE-HUN-SLO-SVK)
na Ptuju (izvajalec AK Ptuj)
Na tekmovanju je nastopilo preko 250 atletov in atletinj iz 4 držav.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in izvedeno, kljub zelo pozni odločitvi o izbiri
organizatorja.
Travnati teren je bil močno razmočen zaradi močnega dežja predhodni dan. Pri metu kladiva in
diska je prihajalo do zamud, deloma zaradi razmočenega travnatega terena in deloma zaradi načina
dela sodniške žirije.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.5
4.5
5
5
5

Pomanjkljivosti:
o v jami za daljino in troskok je manjkala mivka,
o manjkajo zaščitne blazine ob stojalih.

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
4.7
6.92

16. junij 2018 – Ekipno DP za pionirje / pionirke U16 v Kopru (organizator AK Koper)
Na tekmovanju je nastopilo 366 atletov in atletinj iz 24 društev.
Tekmovanje je bilo skrbno vodeno. Vsa organizacija tekmovanja je slonela na vodji tekmovanja in
vodji sodniške službe. Tehnična služba je bila šibek člen organizacije tekmovanja. Manjka nekaj
reakcijskih časov.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.8
3
4
4.1
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
3.8
3.9
5.49

Pomanjkljivosti:
o zelo pozno izdelana tehnična navodila,
o slabo vidne črte na tekališču,
o posedanje terena cca 80 m do cilja,
o ni bilo orientacijskih oznak za dolžino pri daljinskih skokih,
o ni bilo vetrovne nogavičke pri dolgih metih,
o primanjkljaj v sodniški službi,
o manjka optični kabel na tekmovališču (za semafor).
Sklep št. 17
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
ASB:
Lamut Alyssa (kopje)
KLC:
Planinšek Matic (disk), Novak Nina (1000m), Kovač Katarina (kopje)
KRKA: Ilar Lina (1000m)
KRO:
Kržan Filip (1000m), Cerkovnik Filip (troskok)
MASS: Kraševec Vita (100m)
SLG:
Uranc Nik (daljina)
VEL:
Šmerc Sandra (1000m)
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.

20. junij 2018 – Mednarodni miting in memorial Iztoka Ciglariča na 1500 m v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo 195 atletov in atletinj iz 22 društev in 6 držav. Na mitingu pionirjev in
pionirk je nastopilo 97 otrok iz 23 osnovnih šol in vrtcev.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno.
)

Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
4.8
4.8
4.5
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.5
4.6
6.84

23. - 24. junij 2018 – APS za člane in članice v Ljubljani (organizator AD Kronos Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 290 atletov in atletinj iz 25 društev. V precej disciplinah je nastopilo
manj atletov kot pa bi jih lahko po določilih razpisa. Navedena problematika se izpostavi na seji UO
AZS.
Tekmovanje je bilo pravočasno in dobro načrtovano ter vodeno. Ker je bil vodja tekmovanja za vse
stvari bolj ali manj sam, je na nekatere zadeve pozabil (medalje šele ob koncu prvega dne
tekmovanja). Drugi dan tekmovanja se je ženski tek 400m ovire prestavil za 25 minut zaradi
nepravočasnega prihoda (zaprtje štajerske avtoceste). Vreme je bilo spremenljivo (malo sončno,
malo oblačno, tudi rahlo deževalo). Izvedena je bila kontrola dopinga.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
4.6
3.8
4.8
4.5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4.5
3.6
5.93

Pomanjkljivosti:
o steza, robniki in oznake na stezi so v slabem stanju,
o šopi trave rastejo na več mestih (ciljna ravnina),
o letvica pri skoku v višino zlomljena in popravljena z lepilnim trakom,
o desni nosilec letvice pri skoku s palico poškodovan in zvit (pri nižjih višinah zelo oteženo
dvigovanje in spuščanje),
o strgane blazine na doskočišču skoka s palico,
o zaustavitveni prag pri krogli premalo fiksiran; slabo vidna središčna točka,
o premalo sodnikov v skakalskih disciplinah in na tekališču,
o pomanjkljivi semaforji (ni bilo številk za izpis štartne številke).
Sklep št. 18
Na APS za člane in članice niso nastopili:
ASB:
Vavdi Valentina (krogla)
GO:
Murovec Aljaž (troskok)
KAK:
Vinšek Nina (disk)
KLC:
Janežič Luka (100m, 200m), Car Niko (palica), Heric Veronika (100m), Brešan Jan (3000m)
KRO:
Lahajner Alenka (100m ovire, palica), Tinta Tadej (200m)
MASS: Verk Gašper (višina), Skok Aljoša (200m), Vrhunec Enej (200m), Istenič Zala (200m)
PAN:
Kopun Sabina (200m)
TRK:
Rahne Petra (daljina)
VEL:
Trupej Andraž (daljina, troskok), Gorišek Neža (kopje), Bračič Živa (5000m),
Matjaš Vid (troskok)
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.

Na APS za člane in članice ni nastopila štafeta:
KLC:
4x100m (če), 4x400m (če)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 morata društvi plačati kazen

Sklep št. 19
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
KLC:
Kramer Vid (1500m)
PT:
Čeh Kristjan (disk), Cunk Zala (krogla), Serdinšek Sara (kladivo)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen
v višini 60 € za vsak nenastop.

23. - 24. junij 2018 – Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12 v
Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto)
Na tekmovanju je v kategoriji U14 nastopilo 167 tekmovalcev iz 22 društev in 1 OŠ, v kategoriji
U12 pa 88 tekmovalcev iz 16 društev.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro izpeljano.
Pogoji za tekmovanje so bili dobri.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.8
5
4.8
3.8
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.5
4.6
6.83

Sklep št. 20
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
AKR:
Jerala Maks (60m), Zupan Oskar (daljina)
DTO:
Vrbinc Lucija (200m), Janežič Neja (200m)
KP:
Peršič Živa (200m)
KRKA: Jaskić Alja (krogla), Milijević Kovačič Adrian (daljina)
KRO:
Bjelić Nejla (višina)
MASS: Hren Anamarija (višina)
RAD:
Plazar Laura (daljina)
VEL:
Kočnik Točaj Mojca (1000m), Miklavžin Ina (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.

Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 ni nastopila štafeta:
KRO:
4x200m (pe U12)
MASS: 4x200m (pe U14)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Na tekmovanju je atlet Marzidovšek Rok (VEL) v kategoriji U14 nastopil v teku na 1000 m.
Predhodno je nastopil v metu vortksa.
Sklep št. 21
V kategoriji pionirjev U14 se v teku na 1000 m diskvalificira Marzidovšek Roka iz AK
Velenje zaradi kršitve določila v Priročniku za sezono 2018 (Omejitve nastopanja na
tekmovanjih AZS).
Na tekmovanju je atletinja Kocić Hana (AKK) v kategoriji U14 nastopila v skoku v višino. V tej
disciplini je AK Kranj prijavil samo eno atletinjo, zato ni možen nastop dveh atletinj.
Sklep št. 22
V kategoriji pionirk U14 se v skoku v višino diskvalificira in izbriše iz rezultatne liste
Kocić Hano iz AK Kranj zaradi kršitve določila v Priročniku za sezono 2018 (Prijave).

27. junij 2018 – 13. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 134 atletov in atletinj iz 18 društev in iz 7 držav.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in dobro vodeno.
Na tekmovanju se ni uporabljala naprava za zaznavanje napačnega štarta.
V mešani konkurenci sta bili izvedeni disciplini disk in kopje.
Sklep št. 23
Organizatorji tekmovanj morajo zagotoviti napravo za zaznavanje napačnega štarta
tudi na mitingih, na katerih nastopajo kategorije do vključno mlajših mladincev in
mladink.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
3.9
5
3
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4
3.4
5.78

Pomanjkljivosti:
o steza, robniki in oznake na stezi so v slabem stanju,
o šopi trave rastejo na več mestih (ciljna ravnina),
o ni stožcev za označevanje notranje steze, kjer ni robnika,
o letvica pri skoku v višino zlomljena in popravljena z lepilnim trakom na mestu, kjer se
nasloni na stojalo; letvica ima prevelik upogib,
o desni nosilec letvice pri skoku s palico poškodovan in zvit (pri nižjih višinah zelo oteženo
dvigovanje in spuščanje),
o strgane blazine na doskočišču skoka s palico,
o pomanjkljivi semaforji (ni bilo številk za izpis štartne številke),
o generalno je bilo premalo sodnikov.
30. junij in 1. julij 2018 – DP za starejše mladince in mladinke v Celju
(organizator AD Kladivar Celje
Na tekmovanju je nastopilo 285 atletov in atletinj iz 31 društev.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in zadovoljivo vodeno. Pri sami organizaciji je sodelovalo
premalo osebja (vodje tehnične službe ni bilo opaziti). Odpadli dve ženski disciplini (5000m,
3000m zapreke).
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga.
V posameznih disciplinah je nastopilo zelo majhno število tekmovalcev.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.9
4.3
4.8
4.9
4.3

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.3
4.8
4.7
6.46

Pomanjkljivosti:
o črte in ostale označbe na tekališču so slabo vidne,
o ob robu tekališča na notranji strani raste trava,
o robniki na notranji strani tekališča niso trdo nameščeni,
o vodna jama za zapreke ni vodoravna (razlika med notranjo in zunanjo stranjo je 5 cm),
o travnata površina za metalske discipline je bila nepokošena,
o zaščitna mreža je na več mestih zakrpana,

o leva vrata zaščitne konstrukcije so poškodovana in jih ni možno premikati (kladivo padlo na
doskočišče skoka s palico),
o črta, ki označuje izmet pri kopju, je narisana ročno in je preširoka (razlika 3 cm),
o sektorske črte za vse dolge mete so bile potegnjene druga čez drugo.
Sklep št. 24
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
GO:
Murovec Anika (100m, 400m)
KLC:
Sedej Žiga (800m)
KRKA: Blažič Ana (100m), Testen Tomo (disk)
MASS: Aksalić Vujanović Leon (400m, 800m)
PAN:
Kuzma Luka (100m, 200m)
PMB:
Popovič Krajnc Luka (200m)
SLG:
Kordež Mitja (200m)
VEL:
Česnik Tina (3000m)
VRH:
Romih Tina Elizabeta (100m)
ŽALEC: Drame Miha (800m), Dolenec Matej (800m)
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.

AD 3.
REKORDI SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2018
ČLANICE
Hoja 10.000 m

ČANADI Eva-00

KP

21.04.2018

Kočevje

ZUPIN Agata-98
ZUPIN Agata-98

KAM
KAM

26.05.2018
04.06.2018

Slovenska Bistrica
Praga

-1.2

DEMŠAR Filip Jakob-00

MASS

23.06.2018

Ljubljana

-1.4

DEMŠAR Filip Jakob-00
DEMŠAR Filip Jakob-00
ČEH Kristjan-99
ČEH Kristjan-99
ČEH Kristjan-99
ČEH Kristjan-99
ČEH Kristjan-99
ČEH Kristjan-99
ČEH Kristjan-99

MASS
MASS
PT
PT
PT
PT
PT
PT
PT

16.06.2018
22.06.2018
05.05.2018
05.05.2018
05.05.2018
27.06.2018
29.06.2018
06.05.2018
16.06.2018

Vyškov
Istanbul
Zagreb
Zagreb
Zagreb
Tarragona
Tarragona
Leibnitz
Vyškov

GLOJNARIČ Nika-00

BRE

26.05.2018

Slovenska Bistrica

ČANADI Eva-00
ČANADI Eva-00

KP
KP

06.05.2018
21.04.2018

Velenje
Kočevje

MASS
MASS
MASS

23.05.2018
23.05.2018
06.06.2018

Ljubljana
Ljubljana
Žalec

MASS

09.06.2018

Trieste

ŠTA

19.05.2018

Velenje

57:11.74

MLAJŠE ČLANICE (1996 - 1998)
300 m
400 m ovire

37.32
56.86

STAREJŠI MLADINCI
110 m ovire

14.25

(1.067 / 9.14)

110 m ovire
(1.00 / 9.14)

Disk-2

Disk-1.75

13.87
13.81
58.30
58.31
59.84
61.98
62.03
65.86
66.06

+0.8

STAREJŠE MLADINKE
100 m ovire

13.38

+0.7

(0.84 / 8.50)

Hoja 5000 m
Hoja 10.000 m

26:36.69
57:11.74

PIONIRJI - U16
Višina

2.03
2.05
2.06

JERŠIN TOMASSINI Sandro-01
JERŠIN TOMASSINI Sandro-01
JERŠIN TOMASSINI Sandro-01

PIONIRJI - U14 (2005 - 2006)
Hoja 2000 m

11:49.53

LAH Jon-05

PIONIRKE - U14 (2005 - 2006)
Hoja 2000 m

10:46.88

REICHT Tamara-05

Sklep št. 25
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2018.

Sklep št. 26
TtK AZS ne potrdi spodaj navedeni rezultat za nov rekord na prostem, ker o rekordu ni
bila obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS.
ČLANI
Cestni tek 10 km

30:23

PUHAR Rok-92

TRK

15.04.2018

Korschenbroich

Atleti in atletinje nastopajo v hoji na cesti na tekmovanjih v tujini na različnih razdaljah.
Sklep št. 27
TtK AZS bo na prihodnji seji določila, katere razdalje v hoji na cesti bo vodila kot
najboljši rezultat v posamezni starostni kategoriji.
Sklep št. 28
TtK AZS bo dokončno odločitev o doseženem rezultatu kot morebitnem rekordu
sprejela ob koncu leta 2018.
PIONIRJI - U12
Daljina (cona)

(2007 in mlajši)
5.57
-0.9
ŠKRINJAR Aljaž-07

KRO

06.06.2018

Žalec

AD 4. - RAZNO
1.
Atletska zveza Slovenije je nabavila set za kontrolo orodij, ki si ga bodo društva lahko izposodila na
reverz. V letošnjem letu je bilo že kar nekaj tekmovanj in si organizatorji niso izposodili set za
kontrolo orodij.
Sklep št. 29
Vsa društva, ki nimajo popolnega seta za kontrolo orodij, si ga morajo izposoditi na
AZS.
Ker v nabavljenem setu ni tehtnice, ga mora AZS pod nujno še nabaviti.
2.
Zaščitna konstrukcija za met kladiva na Ptuju ni v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Ker na
Ptuju ni ustreznega vadbenega prostora za met kladiva in diska, potekajo razmišljanja, da bi
obstoječo zaščitno konstrukcijo prestavili nekoliko dlje od zaključka metališča krogle. Na ta način
bi pridobili urejen in varen vadbeni prostor za met diska in kladiva. Hkrati bi bila to tudi rešitev za
izvedbo tekmovanj v metu diska in kladiva za mlajše kategorije.
Na sedanjem mestu meta kladiva in diska pa se mora postaviti nova zaščitna konstrukcija za
potrebe tekmovanj v mladinski in članski kategoriji in reprezentančna srečanja. Tako idejno rešitev
v celoti podpira tudi AZS.
4.
V zadnjem času se dogaja, da društva zamujajo na tekmovanja z izgovorom zastojev oziroma
cestnih del.
Sklep št. 30
Društva morajo planirati pravočasen prihod na tekmovanja in se v prihodnje to ne bo
dopuščalo za kasnejši pričetek tekmovanja.

5.
AZS je nabavila napravo za pomoč pri štartu gluhega atleta – signalna lučka. Naprava je bila
testirana pri Timing Ljubljana in je kompatibilna z njihovim sistemom. TtK AZS dovoli, da
signalno lučko na tekmovanjih AZS uporablja atlet Enci Tadej.
Za postavitev in pravočasni kontakt je zadolžen operativec Timing Ljubljana pri napravi za
zaznavanje napačnega štarta. Pri tekih, ki se štartajo v ravni vrsti, se atleta vedno razvrsti na
zunanjo stezo, da lučko lahko postavi na zunanji rob tekališča in s tem pri štartu ne moti ostalih
atletov.
6.
Na vseh tekmovanjih, kjer se uporablja naprava za zaznavanje napačnega štarta, mora tehnična
služba na tekmovanju poskrbeti za pravočasno in hitro selitev štartnih blokov iz ene na drugo
disciplino.
Hkrati pozivamo Timing Ljubljana, da pripravi poročilo o tem, kakšne povezave potrebujejo za
nemoteno delovanje sistema na posameznih atletskih štadionih.
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