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ZAPISNIK 
 

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

7. novembra 2018 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Aleš Bezjak, Benjamin Piškur 

Odsoten: Gabrijel Ambrožič 
 

Dnevni red: 

1. Predstavitev sistema merjenja dolžin s tahimetrom 

2. Koledarska borza 

3. Vloga Športno društvo Tekači Vipavske doline 

4. Razno 

 

 

AD 1. 
 

Aleš Kregar je predstavil delovanje sistema geodetskega merjenja dolžin pri skokih in metih z 

enega merilnega mesta. 
 

Sklep št. 1 

Aleš Kregar bo sistem geodetskega merjenja dolžin pri skokih in metih z enega 

merilnega mesta predstavil na koledarski borzi.  

Sistem predstavlja zanimivo rešitev in avtorje pozivamo, da njegovo predstavitev 

posredujejo na Tehnično komisijo Mednarodne atletske zveze.  

 

AD 2. 
 

Društva so bila z dopisom dne 24. oktobra 2018 pozvana k oddaji kandidatur za organizacijo 

tekmovanj v letu 2019. TtK AZS je pregledala prispele kandidature za organizatorje tekmovanj v 

letu 2019 in ugotovila, da vsi kandidati za organizatorje tekmovanj izpolnjujejo pogoje iz prvih treh 

alinej 4. točke Pravil koledarske borze.  

 

Vsem društvom se pošlje seznam kandidatov za organizatorje tekmovanj v letu 2019, ter se jih 

hkrati ponovno pozove, da pošljejo kandidaturo za tekmovanji, za kateri se ni prijavil noben 

organizator. 

Rok za prijavo je torek, 13. november 2018 do 24.00 ure. V skladu z drugim odstavkom 8. točke 

Pravil koledarske borze (sprejeta na 39. seji UO AZS dne 24.11.2015) bo TtK AZS v primeru, da za 

organizatorja prvenstvenega tekmovanja ne bo nobenega kandidata, pogojevala prevzem 

nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo z licitacijo na borzi pridobilo organizacijo 

zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja ali pa tekmovanje z večjim številom nastopajočih.  

 



V skladu s prejšnjim odstavkom je TtK AZS sprejela sledeči sklep: 
 

Sklep št. 2 

TtK AZS pogojuje prevzem nepodeljenega tekmovanja za navedeni tekmovanji: 
 

14.- 15.09.2019 – Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice 
 

Zaradi prekrivanja datuma tekmovanja bo odvisno od prireditelja Prvenstva Slovenije 

za pionirje in pionirke (U16), bo tekmo prevzel organizator, ki bo pridobil izvedbo: 
1. APS za mlajše mladince in mladinke ali  

2.   Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U16). 
 

05.10 -06.10.2019 - APS v mnogobojih 
 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo Prvenstva Slovenije za mlajše 

člane in mlajše članice in Prvenstva Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke. 

 

Na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov se pripravi dokument Pomanjkljivosti 

naprav, opreme in orodij na štadionih v letu 2018. 
 

Sklep št. 3 

Organizatorji tekmovanj morajo navedene pomanjkljivosti odpraviti do pričetka 

tekmovanj.  

 

Društva se hkrati tudi obvesti, da morajo v skladu s Pravili koledarske borze in dopisom številka 

13-380/18 z dne 24.10.2018 pravočasno poravnati takso za kandidirano tekmovanje in predložiti 

soglasje upravljalca objekta najkasneje do pričetka koledarske borze. V primeru, da navedeni zadevi 

ne bosta pravočasno urejeni, se kandidata za organizatorja tekmovanja ne bo upoštevalo na 

koledarski borzi. 

 
Pokalno prvenstvo Slovenije v hoji bo potekalo v več krogih po načinu točkovanja iz leta 2018. 
 

Sklep št. 4 

Pokalno prvenstvo Slovenije v hoji se izvede v okviru naslednjih tekmovanj: 

o Ekipno prvenstvo za pionirje in pionirke (U16) – razdalja 3000 m 

o Ekipno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke (U18) – razdalja 3000 m 

o APS za mlajše mladince in mladinke (U18) – razdalja 3000 m 

o Ekipno prvenstvo za starejše mladince in mladinke (U20) – razdalja 3000 m za 

U16 in U18, 5000 m U20 in mlajši člani 

o APS za starejše mladince in mladinke (U20) – razdalja 3000 m za U16 in U18, 

5000 m U20 in mlajši člani 

 

AD 3. 
TtK AZS je obravnavala vlogo Športnega društva Tekači Vipavske doline, da se tekmovanje v teku 

na 100 km »Ob mrzli reki« kategorizira za Prvenstvo Slovenije v tekih na 100 km.  
 

Sklep št. 4 

TtK AZS ne nasprotuje ideji o uvedbi Državnega prvenstva v tekih na 100 km v 

primeru, da tudi Strokovni svet AZS soglaša z uvedbo tega tekmovanja, v tem primeru 

bo v začetku leta 2019 organizirala sestanek s potencialnim organizatorjem tovrstnega 

tekmovanja, na katerem bodo predstavljeni vsi potrebni organizacijski in izvedbeni 

pogoji, da navedeno tekmovanje lahko dobi status Državnega prvenstva v tekih na 100 

km.  

 



AD 4. 
 

TtK AZS je obravnavala še pobude v zvezi s tekmovalnim programom za leto 2019 in sprejela 

sledeči sklep: 
 

Sklep št. 4 

1. TtK se strinja s predlogom, da se na tekmovanjih v dvorani vključi tudi krožne teke za 

mlajše mladinsko kategorijo. 

2. TtK AZS se strinja s predlogom, da se v program krožnih tekov vključi tudi tek na 200 

m. 

3. V kolikor tekmovanja za državno prvenstvo v dvorani pridobi AK Krka Novo mesto, 

se v program vključijo tudi krožni teki in suvanje krogle. 

4. V kolikor tekmovanje Državno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke v dvorani 

pridobi AK Krka Novo mesto, se termin premakne iz 03.02.2019 na 02.02.2019. 

 

AD 5. 
 

TtK AZS je obravnavala dopis AK Gorica Nova Gorica za delno pokritje stroškov izvedbe APS za 

starejše mladince in starejše mladinke (08.- 09.09.2018) in APS v mnogobojih (06.- 07.10.2018). 
 

Sklep št. 5 

V skladu z drugo in tretjo alinejo 12. člena Pravil o koledarski borzi  se AK Gorica Nova 

Gorica iz taks, vplačanih za sodelovanje na koledarski borzi 2018, nameni 1000 EUR za 

sofinanciranje dela stroškov zgoraj navedenih tekmovanj. 

 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč  

 

 


