Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-12 Fax: +386 (01) 520-69-16
e-mail: info@atletska-zveza.si

ZAPISNIK
8. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v četrtek,
13. septembra 2018 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:
Vabljen:

Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Benjamin Piškur
Dejan Dokl

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov na prostem
4. Izhodišča tekmovalnega sistema za leto 2019
5. Razno

AD 1.
Na sejo je bil vabljen direktor AZS glede problematike metališča diska in kladiva na Ptuju. V
lokalnem okolju 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. Tako idejo podpira tudi direktor AZS.
V skladu s Statutom AZS je ena izmed temeljnih nalog in pristojnost TtK AZS, da koordinira in
vodi aktivnosti v zvezi z načrtovanjem in obnavljanjem atletskih športnih objektov in naprav v
okviru AZS in lokalnih skupnosti, ter skrbi, da atletski objekti, naprave, oprema in orodja
odgovarjajo predpisom IAAF in Pravilom za atletska tekmovanja, kar potrjuje z izdajanjem
ustreznih certifikatov.
Na podlagi tega dejstva TtK AZS ostaja na stališču, da je sklep z dne 5. julija 2018 ustrezen in
primeren in bi bilo vsako njegovo spreminjanje odstopanje od s Statutom zadanih nalog in
pristojnosti. Zavedamo se, da v okviru konkretnih situacij obstajajo številne variante in tehnične
rešitve, ki organizacijsko in finančno sprejemljivo rešujejo dano situacijo. V danem primeru je ena
takih rešitev, ki jo v sklepu tudi nakazuje, lahko prestavitev obstoječe zaščitne konstrukcije na
lokacijo trenažnega metališča, ob tem pa se na njeno mesto postavi nova zaščitna konstrukcija, ki je
skladna s Pravili za atletska tekmovanja, ki bo namenjena izključno izvedbi tekmovanj. Taka rešitev
je ob ustreznem zagotavljanju varnosti med trenažnim procesom skladna tudi s Pravili za atletska
tekmovanja. Ob tem je potrebno posebej opozoriti, da je v primeru, ko prestavitev metališča kakor
koli posega na obstoječe metališče za met krogle (npr. križanje sektorjev), potrebno zgraditi
oziroma usposobiti novo metališče za met krogle na južnem delu štadiona (ob štartu teka 100 m),
saj metališče za met kladiva in diska ni združljivo z metališčem za met krogle in lahko taka
interakcija povsem onemogoči regularno izvedbo atletskih tekmovanj v metih.
S stališča atletike in organizacije tekmovanj sta disciplini diska in kladiva enakovredni vsem
ostalim atletskim disciplinam, zato morajo tekmovanja v teh disciplinah potekati na glavnem
štadionu z možnostjo spremljanja s tribun.

Na osnovi pripomb nekaterih društev, da niso potrdili nastop svojih atletov na mitingu v okviru DP
za mlajše člane in članice zaradi možnosti izpolnitve norme za Sredozemske igre, se je TtK AZS
odločila, da umika sklep št. 13, sprejet na 7. seji dne 05.07.2018.
TtK AZS zaradi neresnosti atletov v prihodnje ne bo več dovolila izvedbo mitinga med
prvenstvenim tekmovanjem.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 7. seje TtK AZS z navedenimi pripombami.

AD 2.
4. julij 2018 – 29. Mednarodni atletski miting Novo mesto 2018
(organizator AK Krka Novo mesto)
Na tekmovanju je nastopilo 180 atletov in atletinj iz 22 društev in 10 držav.
Tekmovanje je bilo lepo zastavljeno s kompaktnim urnikom in kvalitetnimi tekmovalci. Vodenje
tekmovanja je bilo dobro in utečeno. V vseh službah organizacije je bilo dovolj usposobljenega
osebja.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4.9
5
5
4.8
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.9
5
4.5
7.03

Pomanjkljivosti:
o Ni bilo naprave za zaznavanje napačnega štarta.
14. – 15. julij 2018 – DP za člane in članice v Celju
(organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo 215 atletov in atletinj iz 28 društev in 8 držav.
Vodenja tekmovanja ni bilo (vodja tekmovanja bil opazen le na začetku in koncu tekmovanja). Delo
vodje tekmovanja sta deloma opravila vodja tajništva in vodja sodnikov.
Oba dneva je bil med tekmovanjem nekaj časa rahel dež.
Prvič je bil izveden štart z lučko za gluhega atleta. Na tekmovanju je bila izvedena kontrola
dopinga.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.2
3.2
4.8
4.7
4.8

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.2
4.8
4.5
5.99

Pomanjkljivosti:
o Črte in označbe na tekališču slabo vidne.
o Robniki ob notranji progi slabo pričvrščeni.
o Odrivno desko pri troskoku je bilo zelo težko vložiti v okvir.
o Zaustavitveni prag za 2 cm nagnjen na notranjo stran.
o Zaščitna mreža za disk in kladivo na več mestih krpana, slabo pripeta na zaščitno
konstrukcijo. Leva vrata uničena in se le s težavo zapirajo.
o Središče kroga za met diska in kladiva ni označeno.
o Pomanjkljivo delo prijavnice (prijavnica ni bila zagrajena; tekmovalci zapuščali prijavnico).

Sklep št. 2
Na DP za člane in članice niso nastopili:
ADP:
Štamcar Bor (400m ovire)
GO:
Miklavčič Andreja (kopje)
KLC:
Zupanc Anej (400m)
KRO:
Lindič Matej (110m ovire), Lindič Mitja (400m ovire), Možina Nejc (200m)
MASS: Šulman Bruno (400m ovire), Pajalič Žak (200m), Vrhunec Enej (200m),
Starašinič Manca (daljina)
OL:
Bricelj Lara (200m)
PMB:
Verbošt Gregor (800m)
VEL:
Podkrižnik Tjaša (400m)
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 člane in članice ni nastopila štafeta:
KLC:
4x400m (če)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za nenastop.

Sklep št. 3
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
MASS: Grad Blaž (3000m zapreke), Apostolovski Lia (višina)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR za vsako zamujeno prijavo.

V skoku v daljino sta imela atleta domačega kluba Renner Rok in Ramšak Filip po treh serijah same
neuspešne skoke. Ker se je atlet Ramšak Filip odpovedal nadaljnjemu tekmovanju, je Renner Rok
opravil še tri poskuse.
Sklep št. 4
Vodja sodnikov discipline in glavni sodnik za skoke sta naredila napako, ker bi morala
biti oba tekmovalca izločena iz nadaljnjega tekmovanja v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja.
18. julij 2018 – Miting v metih v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 7 atletov in atletinj iz 3 društev in iz 1 države.
25. julij 2018 – Miting v metih v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 9 atletov in atletinj iz 4 društev in iz 1 države.
Na dveh metalskih mitingih v Ljubljani so sodniško delo opravljali funkcionarji domačega društva.
Tako početje TtK AZS najostreje obsoja. Sodnike bi moral delegirati ZAS Ljubljana.
Na obeh mitingih se niso izvedle vse razpisane discipline.
Sklep št. 5
Organizatorji mitingov morajo v prihodnje izmed razpisanih disciplin obvezno izvesti
najmanj tri discipline.

22. avgust 2018 – Miting Jernejevo v Šentjerneju (organizator AK Šentjernej)
Sklep št. 6
Žreb v tekih ni bil opravljen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
Rezultati skoka v daljino se ne priznajo, ker merjenje hitrosti ni bilo v skladu s Pravili
za atletska tekmovanja. Na tekmovanju se je uporabljal neveljaven vetromer.
29. avgust 2018 – Miting v metu kladiva v Domžalah (organizator AK Domžale)
Pomanjkljivosti:
o Zaščitna konstrukcija precej uničena.
o Zaščitna mreža precej načeta in slabo napeta pri vratih.
o Vrata se ne zapirajo pod kotom 90 stopinj glede na sektorsko črto.
o Na nogometnem igrišču bili otroci.
Sklep št. 7
Glede na poročilo glavnega sodnika se mora v prihodnje sodniška služba organizirati v
skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
Društvo mora takoj pristopiti k ureditvi zaščitne konstrukcije z zaščitno mrežo.
1. september 2018 – Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke v Velenju
(organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 200 atletov in atletinj iz 22 društev.
Tekmovanje je bilo primerno načrtovano in vodeno.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

4
4
4.5
4
4

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
4.5
6.19

Pomanjkljivosti:
o Slabo odvodnjavanje v ciljnem prostoru.
o Nekaj ovir ima neskladje uteži v nogi z višinami letvice.
o Organizator ni zagotovil seznam dresov iz IS AZS za delo prijavnice
Sklep št. 8
Na Ekipnem DP za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
AKK:
Kukovič Špela (3000m)
ADP:
Vouk Luana (200m), Kocjančič Pia (200m)
BLED:
Slamnik Sara (200m)
KRO:
Muhič David (400m ovire), Muhič Aleks (400m ovire), Kline Neja (400m ovire, daljina),
Železen Tjaša (200m), Šurk Hana (3000m)
NAV:
Grmovšek Nejc (200m)
POM:
Pertoci Zarja (200m)
RAD:
Novak Žibret Noel (200m)
VEL:
Sušec Matevž (3000m), Krk Loti (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. 9
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
KRKA: Dragišić Taja (400m ovire)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR za zamujeno prijavo.

08. - 09. september 2018 – Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke v
Novi Gorici (organizator AK Gorica Nova Gorica)
Na tekmovanju je nastopilo 267 atletov in atletinj iz 21 društev.
Tekmovanje je bilo dobro vodeno in delegirano ter je potekalo gladko in brez problemov, kljub
pomanjkanju sodnikov. Oba dneva je bilo vroče.
Zaradi težav pri dvigovanju zapreke na ustrezno višino in nepravočasne postavitve na stezo, so
atleti drugi krog pretekli brez postavljene zapreke. Rezultati se ne priznajo, prizna se vrstni red.
Najavljena kontrola dopinga se ni izvedla.
Ocena dela služb:
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica
Objava rezultatov in napovedovanje

3.5
3
5
3
5

Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
3.1
5.57

Pomanjkljivosti:
o steza je v slabem stanju, robniki dotrajani,
o na tekmovališčih nujno obnoviti črte (tekališče, daljina / troskok),
o organizator premore samo eno odrivno desko,
o oznake za prikazovanje dolžine skoka so v slabem stanju,
o celotno metališče suvanja krogle v slabem stanju,
o zamenjati zaustavitveni prag,
o težave s stopalko štartnega bloka,
o slabe merilne naprave (metri),
o za miting ni bil zagotovljen prostor za ogrevanje (igrišče je bilo zasedeno).
Sklep št. 10
Društvo mora skupaj z upravljalcem objekta odpraviti navedene pomanjkljivosti.
Sklep št. 11
Na APS za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKR:
Peterlin Tjaš (troskok), Krnc Lara (200m)
GO:
Vrabec Nika (100m), Čadež David (troskok), Kobal Lenart (200m), Mrak Maša (800m)
KLC:
Pintarič Nina (400m, 800m)
KRO:
Ulčar Matic (400m, 800m), Stojkovič Gabrijel Viktorija (krogla), Remškar Manca (200m)
MASS: Ulčar Tilen (400m ovire), Demšar Filip Jakob (200m), Skok Aljoša (200m),
Grkman Matija (200m), Knez Barbara (400m ovire), Golob Iva (daljina)
SLG:
Kelaidis Melina (5000m)
TRK:
Kočar Karin (višina)
VEL:
Vetrih Aljaž (višina), Marolt Andraž (višina)
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 starejše mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
MASS: 4x100m (sme/4)
V skladu s točko 4.1.19., alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za nenastop.

Sklep št. 12
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2018 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
VEL:
Subašič Dino (troskok)
V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2018 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR za zamujeno prijavo.

Sklep št. 13
V skladu s Pravili za atletska tekmovanja (člen 142.4a) se diskvalificira Kelaidis Melina v teku na
3000 m.

AD 3.
REKORDI SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2018
ČLANICE
400 m
3000 m zap.

51.22
9:34.28
9:28.61

HORVAT Anita-96
MIŠMAŠ Maruša-94
MIŠMAŠ Maruša-94

VEL
MASS
MASS

20.07.2018
10.08.2018
02.09.2018

Monaco
Berlin
Berlin

KOKALJ Jan-97

KLC

01.09.2018

Brugnera

HORVAT Anita-96

VEL

20.07.2018

Monaco

KAVČNIK NOVINA Tim-05

KRKA

08.09.2018

Nova Gorica

AKR

08.09.2018

Nova Gorica

MLAJŠI ČLANI (1996 - 1998)
5000 m

14:18.69

MLAJŠE ČLANICE (1996 - 1998)
400 m

51.22

PIONIRJI - U14 (2005 - 2006)
Hoja 2000 m

11:38.71

PIONIRJI - U12
Hoja 1000 m

(2007 in mlajši)
4:55.27
PFAJFAR Rok-07

Sklep št. 14
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2018.

AD 4.
TtK AZS bo v kratkem opravila analizo letošnjega tekmovalnega sistema na osnovi pripomb
društev in zabeležk uradnih oseb na tekmovanjih. Postavila bo izhodišča tekmovalnega sistema za
leto 2019 ter ga posredovala Strokovnemu svetu AZS.
Obe delovni telesi UO AZS morata predvsem ugotoviti:
o ali smo z letošnjim tekmovalnim sistemom za posamezne starostne kategorije zadovoljni,
o ali so bila tekmovanja terminsko dobro (pravilno) postavljena,
o ali so discipline za posamezno starostno kategorijo po dnevih in po zaporedju primerno
razporejene.

AD 5. - RAZNO
1.
Člani TtK AZS so se seznanili z dopisom EA o Member federation support programme in podpirajo
prijavo AZS za razpisana sredstva.
2.
Nastopi atletov na Balkanskih prvenstvih se ne upoštevajo kot reprezentančni nastop, ker na
tekmovanjih ne nastopa kompletna reprezentanca, ampak le posamezniki, ki so sicer izpolnili
predpisano normo, določeno s strani Strokovnega sveta AZS. AZS opravi samo prijavo, strošek
potovanja pa nosijo atleti sami.
3.
Angleška verzija Pravil za atletska tekmovanja 2018-2019 so v veljavi od 01.11.2017. Nabaviti je
potrebno določeno število IAAF Competition Rules 2018-2019 za člane TtK AZS in člane SO ASS.
4.
Mario Mohorović je obvestil TtK AZS, da iz osebnih razlogov odstopa kot član komisije.
5.
Atleti in atletinje nastopajo v hoji na tekmovanjih v tujini na cesti na različnih razdaljah. V skladu s
sklepom št. 28 (7. seja, 05.07.2018) je TtK AZS sprejela sklep o vodenju najboljših rezultatov v
tekmovalni hoji za posamezne kategorije na štadionu in cesti:
Starostna kategorija

Stadion

Cesta

ČLANI
MLAJŠI ČLANI
STAREJŠI MLADINCI
MLAJŠI MLADINCI
PIONIRJI U16
PIONIRJI U14
PIONIRJI U12

3000m
2000m
1000m
-

5km, 10 km, 20 km
5km, 10 km, 20 km
5km, 10 km
3km, 5km, 10 km
2km, 3km
1km, 2km
1km

ČLANICE
MLAJŠE ČLANICE
STAREJŠE MLADINKE
MLAJŠE MLADINKE
PIONIRKE U16
PIONIRKE U14
PIONIRKE U12

3000m
2000m
1000m
-

5km, 10 km, 20 km
5km, 10 km, 20 km
5km, 10 km
3km, 5km, 10 km
2km, 3km
1km, 2km
1km

6.
Športno rekreativno društvo Fit klub Novo mesto je organizator novomeškega polmaratona dne
30.09.2018 in želi potrdilo AZS o prireditvi večjega pomena.
TtK AZS je obravnavala dopis za izdajo potrdila o prireditvi večjega pomena ter ugotovila, da se
dejstva, ki so vodila do sprejetja sklepa št. 38 na 6. seji dne 11. aprila 2018, ki je bil sprejet, ko
je komisija že v marcu opazila informacijo v medijih, da bo v Novem mestu na termin DP v cestnih
tekih na 10 km potekalo tekmovanje v polmaratonu, niso v ničemer spremenila.
Tako sklep št. 38: V primeru, da bo tekmovanje v Novem mestu sovpadalo z DP v cestnih tekih
na 10 km, AZS ne bo izdala nobenih priporočil oziroma soglasij, ostaja v veljavi in se
zaprošenega potrdila ne izda.

7.
TtK AZS je bila naprošena, da poda mnenje na dopis g. Janeza Urbanca po prošnji za mnenje AZS
pri projektni nalogi za Športni park v občini Zreče.
V zvezi z omenjenim dopisom poudarjamo, da je TtK AZS (oz. Gabrijel Ambrožič v imenu
komisije) že leta 2010 pripravila PRAVILA O GRADNJI ATLETSKIH OBJEKTOV, ki so
objavljena tudi na spletni strani AZS: http://slovenska-atletika.si/wpcontent/uploads/2016/01/Stadion2010.pdf, iz katerih so razvidne vse osnovne zahteve o gradnji
atletskih objektov.
Ravno tako pa ima komisija na podlagi evidence povpraševanj po soglasjih/mnenjih tudi pregled o
načrtovanih in obnovljenih atletskih objektih, pri katerih izvajanju skladno z interesom in
angažmajem investitorja tudi aktivno sodelujemo. Za to področje je v okviru TtK AZS pristojen g.
Gabrijel Ambrožič, ki tako razpolaga z najbolj ažurnimi informacijami o izpostavljeni problematiki.
8.
Čedalje več tujcev se registrira za atletska društva, ki pridobijo pravico nastopa na vseh
prvenstvenih tekmovanjih po koledarju AZS. Ker je izdelava štartne liste vezana na rezultate v IS
AZS, je TtK AZS sprejela sklep:
Sklep št. 15
V primeru, da tuji tekmovalec nastopa na tekmovanjih v svoji domovini ali v tujini, je
sam odgovoren za pravočasno dostavo rezultatov na AZS.

Tehnično tekmovalna komisija AZS
predsednik
Andrej Udovč

