PRAVILNIK
o izvajanju uradnih meritev dolžin prog za cestne teke in tekmovalno hojo
Ta pravilnik ureja meritve prog in izdajo certifikatov za cestne teke in tekmovalno hojo. Uradne
meritve izvajajo, pod okriljem Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: AZS), skladno s tem pravilnikom
in sklepi pristojnih organov, certificirani merilci AZS.
1. člen
Organizator prireditve vzpostavi kontakt s certificiranim merilcem AZS (v nadaljevanju: merilcem)
preko pisarne AZS ali neposredno in to najmanj mesec dni pred prireditvijo. V kolikor je stik vzpostavljen
neposredno, mora merilec o tem obvestiti pisarno AZS.
2. člen
Merilec je oseba, ki ima ustrezno licenco AIMS-a (Association of International Marathons and
Distance Races) razreda A ali B in soglasje Tekmovalno tehnične komisije AZS za opravljanje meritev na
področju Republike Slovenije.
Seznam merilcev vodi pisarna AZS, ki je pristojna tudi za dodatno usposabljanje obstoječih merilcev
oz. za napotitev novih na usposabljanje za pridobitev certifikata merilca. Seznam je objavljen na spletni
strani AZS.
3. člen
Za pridobitev nacionalnega certifikata merilec izdela ustrezno poročilo in izpolni osnutek certifikata,
ki je priloga tega pravilnika. Oboje posreduje pisarni AZS, ki, po potrditvi Tekmovalno tehnične komisije,
overi certifikat in ga v roku 5 delovnih dni od prejema pošlje naročniku in v vednost merilcu.
AZS vodi bazo podatkov certificiranih prog, ki je objavljena in na spletni strani AZS. Baza vsebuje
podatke o prireditvi in datume izdaje oziroma izteka veljavnosti certifikata.
Certifikat omogoča, da tekmovanje dobi status tekmovanja AZS in je uvrščeno v koledar AZS. To je
pogoj za potrditev državnih rekordov in izpolnitev norm za velika tekmovanja na tej progi.
Pisarna AZS vodi evidenco rezultatov doseženih na certificiranih progah.
4. člen
Nacionalni certifikat je pogoj za pridobitev AIMS certifikata, ki je opcijski.
AIMS certifikat je pogoj za pridobitev statusa prireditve Evropske atletske zveze ali IAAF.
Za pridobitev AIMS Certifikata merilec izdela ustrezno poročilo in ga posreduje sekretarju AIMS-a, ter
v vednost pisarni AZS in poskrbi, da organizator dobi ustrezen AIMS certifikat. Merilec posreduje kopijo
AIMS certifikata tudi pisarni AZS.
Tako AZS kot AIMS certifikat potrjujeta, da rezultati doseženi na tako izmerjeni progi, veljajo kot
norma ali rekord skladno s pravili IAAF.
5. člen
Skladno s pravili IAAF in določili AIMS in AZS merilec opravi izmero proge.
Organizator je dolžan zagotoviti merilcu vso potrebno podporo za izvedbo meritve, vključno z
zagotavljanjem varnosti na cesti.
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V roku 14 dni po opravljeni meritvi merilec pripravi poročilo za izdajo nacionalnega in glede na
dogovor z naročnikom, tudi AIMS certifikata. Poročilo vsebuje naslednje podatke:
o Splošne podatke o prireditvi in naročniku oziroma organizatorju (vključno podatke o plačniku)
o Podatke o poteku in značilnostih proge
o Podatke o metodi merjenja
o Rezultate meritve
o Slike pomembnejših detajlov (start, cilj, krožišča, km točke…)
o GPS zapis proge
o Specifične podatke oziroma slike ali skice
o Oznake vseh km na trasi
6. člen
Organizator je ob izvedbi prireditve dolžan upoštevati navodila, ki jih je v poročilu zapisal merilec
glede poteka trase, označitve proge, zavarovanja in natančne lokacije starta in cilja. Za izvajanje tega
je odgovoren vodja tekmovanja.
7. člen
Tako nacionalni kot AIMS certifikat veljata 5 let; po tem času je potrebna ponovna meritev in izdaja
certifikata. Ob vsaki spremembi proge je organizator dolžan to preko AZS javiti merilcu in se posvetovati
z njim o potrebi po novi meritvi in izdaji novega certifikata. Merilec je o tem dolžan obvestiti AZS.
8. člen
Cenik storitev, ki je sestavni del tega pravilnika, potrdi Upravni odbor AZS. Direktor AZS lahko na
predlog merilcev ali Tehnično tekmovalne komisije AZS predlaga spremembo cenika.
9. člen
Ta pravilnik je sprejel Upravni odbor Atletske zveze Slovenije na 13. seji dne 15. oktobra 2018 in velja
do preklica oz. naslednje spremembe pravilnika, ki jo sprejme Upravni odbor s sklepom.

Ljubljana, 15.10.2018

Atletska zveza Slovenije
predsednik
Roman Dobnikar
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Aneks 1 Pravilnika
o izvajanju uradnih meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo

Cenik storitev:
Za meritve in izdajo ustreznih certifikatov veljajo naslednje cene in pogoji:
STORITEV

EUR
Opombe
proga do 10km
150
Izmera + poročilo za
1
polmaraton
200
izdajo SLO certifikata
Plačilo
maraton
250
merilcu
2 Potni stroški po uradni tarifi
3 AIMS poročilo + skrb za AIMS certifikat
50
4 AZS certifikat, vpis v evidenco AZS
50
Plačilo Atletski Zvezi
1) Za postavke pod točkami 1, 2 in 3 naročniku izstavi račun merilec po opravljeni meritvi in mora
biti poravnan pred izdajo poročila.
o V primeru prireditve z več progami je skupna cena pod točko 1 stvar dogovora glede na
situacijo, na vsak način pa manjša od seštevka zneskov za vse izmerjene proge.
2) Za postavko 4 naročniku izstavi račun AZS; račun mora biti plačan v roku 14 dni po prejemu.

Ta cenik je sprejel Upravni odbor Atletske zveze Slovenije na 13. seji dne 15. oktobra 2018in velja do
preklica oz. naslednje spremembe pravilnika, ki jo sprejme Upravni odbor s sklepom.

Ljubljana, 15.10.2018
Atletska zveza Slovenije
predsednik
Roman Dobnikar
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Aneks 2 Pravilnika
o izvajanju uradnih meritev dolžine prog za cestne teke in tekmovalno hojo
Certifikat - primer:
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