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
12. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v sredo,
3. julija 2019 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije.
Prisotni:

Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Benjamin Piškur

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov
3. Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem
4. Mednarodna atletska liga 2019
5. Izhodišča za tekmovalno sezono 2020
6. Razno

AD 1.
Na zapisnik 11. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1
Potrdi se zapisnik 11. seje TtK AZS.

AD 2.
16. marec 2019 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke
U 12 v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo 129 atletov in atletinj iz 11 društev in petih šol. Precej društev je
nastopilo z več ekipami. Zamenjan je bil vrstni red izvajanja disciplin glede na razpis zaradi
dinamične izvedbe tekmovanja. Zaradi tega so si discipline sledile bolj tekoče.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno.
Delegat AZS je izdelal poročilo skoraj dva meseca po tekmovanju.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

5
5
4.5
4.9
4.8

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4
4.8
4.9
8.40

Sklep št. 2
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
AKR:
Jarkovič Lina
GO:
Tabaj Loris
RAD:
Wetz Jonas, Mesec Pia
VEL:
Skaza Tristan, Lovrec Oriana
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

Sklep št. 3
Strokovni svet AZS naj opravi analizo državnih prvenstev v mnogoboju za kategorijo
pionirjev in pionirk U14 in U12 v dvorani in na prostem ter določi zaporedje disciplin v
mnogoboju, ki bo nato veljalo nekaj časa. To je potrebno narediti zaradi tega, ker se
zaporedje disciplin v mnogoboju za U14 in U12 kar pogosto spreminja.
16. marec 2019 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in pionirski
kategoriji v Domžalah (organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 67 atletov in atletinj iz 17 društev.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro izpeljano. Vodja tekmovanja bi moral na
samem tekmovanju aktivneje odigrati vlogo koordinatorja. Tekmovanje je potekalo v lepem
vremenu, s prijetnimi temperaturami.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
4
5
3
2.5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.5
4
4.5
4
6.74

Pomanjkljivosti:
o Zaščitna mreža je načeta. Varnost je bila zagotovljena s postavitvijo dodatne mreže na
najbolj poškodovani lokaciji.
o Štartna lista s tehničnimi navodili je bila pripravljena prepozno in objavljena na spletni
strani AZS šele v petek popoldne.
o Prijavnica je bila pripravljena prepozno (kasneje kot je bilo objavljeno v tehničnih
navodilih).
o Delo sodnikov v metališču kopja bi bilo lahko bolje organizirano.
o Napovedovalec je bil prisoten samo pri proglasitvah.
Sklep št. 4
Organizator tekmovanja mora v prihodnje zagotoviti, da so vse službe pripravljene in
pravočasno aktivne.
23. marec 2019 – DP v krosu za vse kategorije na TRC Jezero v Velenju
(organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 333 atletov in atletinj iz 36 društev in šestih osnovnih šol.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano. Vodenje tekmovanja je potekalo brez zapletov. Vreme
je bilo jasno (temperatura cca 20 stopinj). Proga je bila vidna, dobro označena in suha. Imela je
sicer nekaj vzpona in spusta, drugače pa bolj ravninska. Ob progi je bila nameščena vodna postaja.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4.3
4.3
4.7
4
4.7

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.4
5
4
4
7.58

Sklep št. 5
Organizator tekmovanja v krosu mora zagotoviti štartne številke različnih barv v
primeru, da štarta istočasno več kategorij hkrati.

Sklep št. 6
Na DP v krosu niso nastopili:
AKŠ:
Rovšnik Tjaša (pe-u16)
KAK:
Pandel Tim (pi-u12)
KAŠ:
Šmuc Sara (pe-u12)
KLC:
Šušnjevarić David (pi-u14), Kramberger Maj (pi-u16)
KOB:
Rot Ivo (pi-u16)
MASS:
Sekač Pino (mmi)
NANOS: Kopatin Rok (pi-u14)
RAD:
Slatinek Max (pi-u14)
SLG:
Raj Ema Pika (pe-u12), Štruc Tomi (pi-u12), Blažun Nejc (pi-u16)
VEL:
Lazič Aleksej (pi-u12), Kovačič Kaja (pe-u14)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

13. april 2019 – Miting v Velenju (organizator AK Velenje)
Pomanjkljivosti:
o Na zapisnikih ni navedena ura končanja discipline.
o Ni bil merjen veter v tekaških disciplinah.
13. april 2019 – DP v hoji za ml. članski, st. in ml. mladinski kategoriji v Velenju
(organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 7 tekmovalcev iz 7 društev. Kategorija mlajših članic se ni izvedla
(nobena prijavljena).
Pomanjkljivosti:
o V zapisnikih ni naveden čas končanja discipline.
o V zapisniku ni naveden člen diskvalifikacije. Naveden je bil napačen člen diskvalifikacije v
rezultatni listi.
Sklep št. 7
Sodniki morajo skladno s sklepom TtK AZS na tekmovalne zapisnike vnesti aktualne
čase pričetka in konca posamezne discipline in ustrezen člen, na podlagi katerega je
tekmovalec diskvalificiran.
Sklep št. 8
Glede na to, da na prvenstvenih tekmovanjih in v pokalu nastopa zelo malo tekmovalcev
v hoji, mora Strokovni svet AZS ob koncu sezone preveriti smiselnost tekmovanj v hoji.
13. april 2019 – DP v dolgih tekih v Velenju (organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 49 atletov in atletinj iz 17 društev.
Vreme je bilo oblačno in hladno (cca 8 stopinj), občasno vetrovno. Tekmovanje je bilo dobro
načrtovano in uspešno vodeno.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4.7
4.7
4.8
4.9
4.9

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
4.6
4.7
5
8.38

Sklep št. 9
Na DP v dolgih tekih niso nastopili:
KRO:
Jovanović Boris (pi-u16)
MASS:
Njoki Georginah (če)
RAD:
Rizmal Matija (smi)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

13. april 2019 – Miting na Bledu (organizator AD Bled)
Pomanjkljivosti:
o Test pištole ni bil opravljen. Obe štartni pištoli sta večkrat zatajili.
o Tekališče neočiščeno (trava, blato).
o Ročnih časomerilcev na cilju ni bilo.
o Zvonca ni bilo.
o Skok v daljino se je odvijal v obe smeri istočasno, uporabljen samo en vetromer.
Sklep št. 10
Zaradi neizvedenega testa štartne pištole se rezultati tekov ne priznajo.
20. april 2019 – Miting v Šentjurju (organizator AK Asfalt Kovač Šentjur)
Na tekmovanju je nastopilo 273 atletov in atletinj iz 23 društev, 11 OŠ in 1 države.
Vodenje tekmovanja je bilo dobro organizirano in je potekalo tekoče, koordinacija je potekala
odzivno in hitro. Vremenski pogoji na tekmovanju so bili primerni.
Skok v daljino za pionirje U16 in članice se je odvijal v mešani konkurenci.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4.9
4.9
5
5
4.5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.5
4.5
4.8
8.41

Pomanjkljivosti:
o Ni se uporabljala naprava za zaznavanje napačnega štarta.
o Na tekališču so ponekod vidne razpoke.
o Sektor metališča kopja in vorteksa je cca 10 cm višji od zaletišča.
o Pomanjkanje zadostnega števila sodnikov.
o Zaradi izpada električne napetosti na napeljavi so bili v 2. skupini teka na 600m za člane
izmerjeni ročni časi. 1. in 3. skupina sta imeli elektronsko izmerjene čase. Zaradi
konsistentnosti rezultatov discipline so bili rezultati objavljeni kot ročni časi. Enak primer se
je zgodil v teku na 1500m za članice.
Sklep št. 11
Vse organizatorje tekmovanj opozarjamo, da je potrebno na vseh tekmovanjih
uporabljati napravo za zaznavanje napačnega štarta od vključno kategorije pionirjev /
pionirk U16 dalje. Če se naprava ne bo uporabljala, TtK AZS ne bo priznala rezultatov.
Sklep št. 12
V primeru ročno izmerjenih časov mora tajništvo tekmovanja objaviti v rezultatni listi
ročne čase (ne v stotinkah).

11. maj 2019 – APS za mlajše mladince in mladinke + Pokal Slovenije v hoji v Velenju
(organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 398 atletov in atletinj iz 36 društev. V pokalu Slovenije v hoji je
nastopilo 8 atletov in atletinj.
Tekmovanje je bilo dobro in pravočasno načrtovano. Tehnična navodila so bila pripravljena šele v
petek dopoldan (vodja tekmovanja ni prejela imena sodnikov ter sodniških ekip).
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
4.3
3.9
4.8
4.5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.7
4.5
4.1
4.2
7.51

Pomanjkljivosti:
o Tehnična služba je bila premalo številčna (premikanje in pospravljanje ovir; na metališču
suvanja krogle ob prihodu tekmovalk ni bilo orodja; premikanje in odstranjevanje štartnih
blokov).
o Vodja tehnične službe je na koncu tekmovanja opravljal delo sodnika v sektorju pri disku
(premalo sodnikov).
o Premajhno število sodnikov (kljub obljubi niso prišli; vodja sodniške službe opravljal tudi
naloge zapisnikarja pri palici).
o Premalo pomožnega osebja (grablje, semafor, vračanje orodja).
o Merilna ekipa Timing Ljubljana prišla na tekmovanje prepozno (ciljni semafor ni deloval na
kabelske povezave štadiona – potreben dodatni kabel nad tekmovališčem).
o Napovedovalec posvečal manj pozornosti tehničnim disciplinam.
o Sodniški zapisniki pri daljini - veter zapisan v stotinkah.
Sklep št. 13
Na APS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili:
BRE:
Spaseski Baburek Roko (troskok), Senica Ela (troskok)
KP:
Bahčič Jakob (400m ovire), Sinčič Valentina (daljina), Koren Gaja (100m)
KRKA: Blažič Ana (100m)
KRO:
Galof Nika (troskok)
SLG:
Nabernik Grega (100m)
TRK:
Jošt Gašper (palica)
VEL:
Cesar Manca (višina)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

Na APS za mlajše mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
KLC:
4x100m (mme/3)
V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

12. maj 2019 – Miting v Radovljici (organizator AK Radovljica)
Na tekmovanju je nastopilo 188 atletov in atletinj iz 21 društev, 4 držav in 3 osnovnih šol.
Vremenski pogoji na tekmovanju so bili slabi (oblačno, deževno, vetrovno, hladno).
)

Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
4.5
5
4.2
3

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.5
4
4
7.46

Pomanjkljivosti:
o Ni se uporabljala naprava za zaznavanje napačnega štarta.
o Sodniški zapisniki – veter zapisan v stotinkah.
o V krogu suvanja krogle ni središčne točke; ni bilo stranskih črt.
o Merilna ekipa Timing Ljubljana odšla takoj po tekih; zapisniki tehničnih disciplin poslani
po elektronski pošti za dokončno izdelavo rezultatne liste.
o Prijavnica ni imela nobenih zapisnikov, zato so prisotnost tekmovalcev preverjali na samem
tekmovališču.
Sklep št. 14
Merilna ekipa Timing Ljubljana mora, tako kot vse ostale službe na tekmovanju, ostati
do konca tekmovanja in po zaključku izdelati rezultatno listo.
18. maj 2019 – 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 in dobro utrjen. Vremenski pogoji za tek so bili odlični
(brezvetrje, delno oblačno, temperatura med 11 in 13 stopinj).
Medicinska služba je imela 12 manjših intervencij, vendar nič resnega.
Precej dogodkov je popestrilo samo tekmovanje: pohod, nordijska hoja, otroški teki, tek s psi,
glasbeni spremljevalni program, športni sejem in stojnice s kulinarično ponudbo.
Na državnem prvenstvu je nastopilo 39 tekmovalcev iz 13 društev.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4.9
5
4.9
4.9
4.9

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.9
4.9
4.9
4.7
8.55

18. maj 2019 – Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in mladinke + pokal Slovenije v hoji
v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 287 atletov in atletinj iz 26 društev. Na pokalu Slovenije v hoji so
nastopili 3 atleti.
Tekmovanje je bilo načrtovano in vodeno. Vremenski pogoji so bili spremenljivi (prva polovica
tekmovanja v suhem vremenu, druga polovica tekmovanja v dežju in hladnem vremenu).
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
3
3.5
4
4

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.8
4
4
4.05
6.72

Pomanjkljivosti:
o Kljub slabemu vremenu ni bilo pokritih prostorov, kamor bi se lahko zatekli tekmovalci
pred dežjem.
o Tekališče slabo vzdrževano (razpokano, slabo vidne talne oznake, mah in trava med
robnikom in sintetično prevleko, trava na metališču krogle).
o Doskočišče skoka s palico v slabem stanju.
o Nosilci za letvico so bili slabo pričvrščeni (med ogrevanjem je padel levi nosilec).
o Zaščitna konstrukcija za met kladiva ni v skladu s pravili.
o V dokumentaciji ni bilo zapisnikov vetra pri tekih.
Sklep št. 15
Na Ekipnem DP za mladince in mladinke niso nastopili:
GO:
Mrak Maša (800m)
KLC:
Černelč Jaka (100m), Plevčak Gašper (100m), Čeh Marko (višina), Sedej Žiga (400m)
Heric Veronika (100m), Meh Nea (200m)
KRO:
Furtula Marušič Aleksej (1500m), Bokal Klara (1500m)
MASS:
Ocepek Blaž (400m), Bergant Gaja (200m)
MED:
Strojin Ana (400m)
PMB:
Križan Tjaša (krogla)
VEL:
Balžič Erik (višina)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

Na Ekipnem DP za za mladince in mladinke ni nastopila štafeta:
KLC:
4x100m (sme/2)
V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

18. maj 2019 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U12
v Mariboru (organizator AK Poljane)
Na tekmovanju je nastopilo 118 atletov in atletinj iz 17 društev in treh šol. Precej društev je
nastopilo z več ekipami.
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in vodeno zelo dobro ter suvereno. Vremenski pogoji za
tekmovanje so bili primerni.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

5
5
4.5
5
4.5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4
4.5
4.5
4.8
8.29

Sklep št. 16
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili:
TRK:
Juratovec Žiga, Lampret Jošt
VEL:
Cajner Urh, Krivec Pascal
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

Sklep št. 17
Na tekmovanju ni bilo delegiranega glavnega sodnika. Nedopustno je, da delegirani
glavni sodnik o osvoji odsotnosti ni nikogar obvestil. Primer se preda v obravnavo SO
ASS.
19. maj 2019 – DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 v
Velenju (organizator AK Velenje)
Na tekmovanju je nastopilo 107 atletov in atletinj iz 14 društev in ene OŠ. Precej društev je
nastopilo z več ekipami.
Tekmovanje je bilo izvedeno na ustreznem nivoju. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili slabi
(oblačno, vetrovno, hladno).
Discipline se niso izvedle v skladu z določili Priročnika (v štartni listi je bilo zaporedje enako kot v
Priročniku, na tekmovanju se je na predlog trenerjev zamenjalo zaporedje daljina in vorteks).
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
4.5
3.5
4
5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4
4
4.7
7.44

Pomanjkljivosti:
o V zapisniku daljine za pionirje je podatek o vetru v stotinkah.
Sklep št. 18
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili:
KP:
Frankovič Tina
PMB:
Štajmec Niko, Kurnik Aljaž, Kamplet Lešnik Nuša
PT:
Stanovnik Enej
VEL:
Forštner Anabel
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za vsak nenastop.

25. maj 2019 – Miting v Slovenski Bistrici (organizator AD Slovenska Bistrica)
Na tekmovanju je nastopilo 327 atletov in atletinj iz 28 društev ter 11 držav. To je bil prvi miting
ponovno vpeljane mednarodne atletske lige (MAL).
Tekmovanje je bilo predhodno dobro načrtovano in vodeno. Za optimalno koordiniranje vseh služ
bi moral imeti vodja tekmovanja še pomočnika.
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga. Vremenski pogoji so bili primerni za tekmovanje.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
4
4.5
4.5
5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.5
5
4.8
7.84

Pomanjkljivosti:
o Pri dolgih metih polurna zamuda.
o Notranji robnik je preplasten s tartansko podlago. Ob certifikaciji štadiona je bilo s strani
upravljalca objekta zagotovljeno, da se bo notranji robnik prebarval z belo barvo, vendar se
to ni zgodilo.
o Vratnica gola je povsem ob črti sektorja metališča kopja.
o Veliki semafor na tekmovališču je oviral pogled na sektor meta diska, kladiva in kopja.
25.- 26. maj 2019 – DP v mnogobojih v Zagrebu (organizator HAAK Mladost Zagreb)
Slovenski atleti so nastopili na DP Hrvaške. Na tekmovanju je nastopilo 22 atletov in atletinj iz 10
društev. V kategoriji članov ni bil prijavljen noben atlet. V kategoriji pionirjev U16 je bil prijavljen
samo en atlet, ki pa je nastopil na mitingu s hrvaškimi pionirji.
Sklep št. 19
Na DP v mnogoboju ni nastopila:
TRK:
Podlogar Monika (če)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen
v višini 5 EUR za nenastop.

1. junij 2019 – Mednarodni miting mladih – memorial Vučko v Kranju
(organizator AK Triglav Kranj)
Na tekmovanju je nastopilo 815 atletov in atletinj iz 41 društev, 24 osnovnih šol in vrtcev ter iz 4
držav.
Organizator si zasluži vso pohvalo za organizacijo tradicionalnega in večletnega tekmovanja, na
katerem nastopa veliko število atletov različnih starostnih kategorij. Tekmovanje je bilo dobro
pripravljeno in vodeno.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4.8
3.5
4.9
4.8
1

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

Pomanjkljivosti:
o Ni se uporabljala naprava za zaznavanje napačnega štarta.
o V krivini po cilju ni notranjega robnika. Prav tako niso bili postavljeni stožci.

4.8
4.6
3
4
7.11

o Indikatorske deske ni bilo (uporabljala se je mivka). Semforjev ni bilo, ker so bile kasete s
številkami mokre še od šolskih tekmovanj. Ob doskočišču daljine ni bilo daljinske oznake.
Manjkale so oznake za označevanje zaleta.
o Prijavnice ni bilo.
o Ročnih časomerilcev na cilju ni bilo, prav tako ne sodnikov na tekališču.
o Ciljni semafor je bil postavljen na koncu ciljnega prostora in je bil slabše viden. Na mestih,
kjer se semafor običajno postavlja, ne more biti, ker ni ustrezne povezave.
o Urnik ni bil narejen po skupinah.
Sklep št. 20
Organizator mora na prihodnjih tekmovanjih odpraviti vse zgoraj navedene
pomanjkljivosti.
5. junij 2019 – 14. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v Ljubljani
(organizator AD MASS Ljubljana)
Na tekmovanju je nastopilo 262 atletov in atletinj iz 29 društev in iz 8 držav. Pred glavnim delom
tekmovanja je v dveh disciplinah (60m, 300m) nastopilo večje število mlajših atletov domačega
kluba. To je bil drugi miting mednarodne atletske lige (MAL).
Tekmovanje je bilo korektno pripravljeno in vodeno brez večjih pomanjkljivosti.
Štadion je zaradi zanemarjenega vzdrževanja povsem neprimeren za izvedbo tekmovanj.
Vzdrževalec objekta ni opravil niti minimalno vzdrževalno pripravljalnih del (nepokošena travnata
tribuna, neopleta tekmovališča suvanja krogle, troskoka), čeprav ga je izvajalec tekmovanja
pravočasno opozoril.
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
2
4
4
4

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
4.5
3.5
6.54

Pomanjkljivosti:
o Steza, robniki in oznake na stezi so v slabem stanju.
o Stojala letvice skoka s palico so zvita.
o Ker ni bilo rezervne letvice za skok s palico, so uporabljali nalomljeno letvico (utrjena s
selotejpom).
o Ni sredinske točke v krogu suvanja krogle.
o Ni bilo 70 cm podaljška na desni strani prestopnega loka pri kopju.
o Set za kontrolo orodja ni bil izposojen na AZS.
o Generalno je bilo premalo sodnikov.
Sklep št. 21
Organizatorji tekmovanj v Ljubljani se morajo dogovoriti z lastnikom oziroma
upravljalcem objekta, da le-ta zagotovi vsaj minimalno opremljenost štadiona v Šiški z
opremo in napravami za varno izvedbo atletskih tekmovanj

9. junij 2019 – Ekipno DP za pionirje / pionirke U16 + pokal Slovenije v hoji v Domžalah
(organizator AK Domžale)
Na tekmovanju je nastopilo 361 atletov in atletinj iz 25 društev. Na pokalu v hoji so nastopili 4
tekmovalci.
Na prošnjo AK Domžale je TtK AZS en teden pred datumom tekmovanja dovolila premik
tekmovanja iz sobote na nedeljo zaradi zasedenosti objekta.
Tekmovanje je bilo slabo načrtovano (ni bilo zadostnega števila oseb v posameznih službah, vodja
tekmovanja je opravljal več funkcij). Tehnična služba je bila šibek člen organizacije tekmovanja.
V času tekmovanja je bilo zelo vroče.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

3.8
3.8
3.8
3.8
3.8

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

3.8
3.8
3.8
3.6
6.60

Pomanjkljivosti:
o Par minut pred pričetkom tekmovanja v troskoku so urejali korito za odrivno desko.
o Pri skoku s palico ni bil merilni trak ob straneh.
o Slabo vidna središčna točka v krogu suvanja krogle.
o Zaščitna konstrukcija meta diska in kladiva je precej uničena. Mreža je načeta in zašita ter
slabo napeta pri vratih.
o V zapisniku vseh daljinskih skokov je veter v stotinkah.
o Skok s palico pri pionirjih se je začel z 20 minutno zamudo.
Sklep št. 22
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili:
BRE:
Urbanč Jakob (disk), Vrstovšek Maj (troskok)
DTO:
Fabijan Matevž (višina)
GO:
Gleščič Nejc (daljina), Bremec Tim (daljina)
KRO:
Somrak Anej (kladivo), Rous Kristina (100m), Šantl Santaja (višina), Žibert Lara (1000m)
MASS:
Lah Jon (hoja 3000m), Kušar Stojakovič Gašper (1000m), Perdan Manca (300m),
Gajič Eva (300m)
RAD:
Mavko Mark (kopje), Renko Manca (daljina)
SEV:
Pelko Tjaš (3000m), Zupančič Naja (300m)
TRK:
Sodnik Vesna (daljina), Dolenc Urša (2000m)
VEL:
Dolar Tim (krogla, disk), Navodnik Sara (2000m)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za nenastop.

Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 ni nastopila štafeta:
DOM:
4x100m (pe)
V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Obe skupini pionirk v štafeti 4x300 m sta štartali z napačnega mesta. Ker gre za ekipno tekmovanje,
je bil sprejet:
Sklep št. 23
Vrstni red ekip v obeh skupinah velja. Izmerjeni časi (rezultati) se upoštevajo za ekipno
uvrstitev. Rezultati se ne upoštevajo v statistiki AZS.

Sklep št. 24
Zaradi nepravočasne rezervacije štadiona in posledično prestavitve datuma tekmovanja,
slabega načrtovanja in vodenja tekmovanja, nezagotovitve zadostnega števila oseb za
delo v posameznih službah organizacije tekmovanja se AK Domžale izreka kazen v višini
200,00 EUR.
12. junij 2019 – Mednarodni miting in memorial Iztoka Ciglariča na 1500 m v Mariboru
(organizator AK Poljane Maribor)
Na tekmovanju je nastopilo 273 atletov in atletinj iz 26 društev in 8 držav. Na mitingu pionirjev in
pionirk so v teku na 60 m nastopili predstavniki iz 23 osnovnih šol in vrtcev. To je bil tretji miting
mednarodne atletske lige (MAL).
Tekmovanje je bilo ustrezno načrtovano in vodeno. Pri zadnji disciplini tekmovanja je prišlo do
dveh napačnih štartov in teka do cilja, zato se je tek ponovil (zaradi tega tudi 20 minutna zamuda).
Štarter in pomočnik štarterja nista imela povratne pištole in ne piščalke.
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili dobri.
)

Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
5
4.5
4
4

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
5
3
3.7
7.50

Pomanjkljivosti:
o Premalo mivke v jami pri skoku v daljino.
o Tekmovalci odhajali na tekmovališča mimo prijavnice.
o Stojnica, ki se je uporabljala pri delu sodniških žirij, ne sodi na tekmovališča.
15. - 16. junij 2019 – APS za člane in članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
Na tekmovanju je nastopilo 348 atletov in atletinj iz 27 društev.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, vodeno pa bolj površno. Največ koordinacije je izvajal
vodja sodniške službe. Vsak dan tekmovanja je bilo do konca tekmovanja do 10 minut zamude.
Tehnična služba je delovala medlo, brez pravega vodje. V glavnem je samo izpolnjevala navodila
glavnih sodnikov in vodij sodnikov.
Vremenski pogoji na tekmovanju – 1. dan: vroče, soparno; 2. dan – spremenljiv močan veter (v
prsa).
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

2.5
3.5
3.5
5
4.8

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

5
4.5
5
4.9
7.12

Pomanjkljivosti:
o Tekališče je staro, večina talnih oznak je že obledelih.
o Zaustavitveni prag suvanja krogle je preozek za 5 cm.
o Zaščitna mreža pri disku in kladivu preveč napeta (orodje se odbije od mreže). Med vrati in
ostalo konstrukcijo je veliko prostora.
o Splošna urejenost tekmovališč slaba (na travnati površini suha pokošena trava, premalo
senčnikov).
o Sodnik v segmentu kladiva je bil trener domače tekmovalke.
o Po teku na 400m ovire so bile ovire umaknjene za notranji robnik (krivina po cilju).

Sklep št. 25
Na APS za člane in članice niso nastopili:
AKŠ:
Centrih Mojca (800m)
KLC:
Car Niko (palica), Zorman Eva (5000m), Pepelnak Eva (daljina)
KRO:
Tinta Tadej (100m)
MASS:
Hriberšek Lea (100m, 200m), Rakić Luka (200m), Pintar Martin (3000m),
Hrvačanin Vladana (kladivo), Ćirić Maja (200m), Istenič Zala (200m)
OL:
Vuga Rok (200m, 400m ovire)
PMB:
Šimenko Lalič Tilen (800m)
PT:
Čurin Praprotnik Anej (100m)
RAD:
Rizmal Matija (3000m)
VEL:
Česnik Tina (5000m), Subašič Dino (troskok), Štramcar Lara (3000m)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za nenastop.

Na APS za člane in članice ni nastopila štafeta:
MASS:
4x400m (či/3), 4x400m (če/3)
V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Sklep št. 26
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo.
TRK:
Teršek Robert (kopje)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen
v višini 60 EUR.

15. - 16. junij 2019 – Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12 v
Radovljici (organizator AK Radovljica)
Na tekmovanju je v kategoriji U14 nastopilo 214 tekmovalcev iz 21 društev, v kategoriji U12 pa
132 tekmovalcev iz 16 društev.
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in ustrezno vodeno. Vodja tekmovanja je ves čas
aktivno vodil, skrbel za odpravo težav in sodeloval s službami.
Oba dneva tekmovanja je bilo zelo vroče.
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4
5
4.9
3.6
4.1

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.6
4.7
2.9
4.3
7.57

Pomanjkljivosti:
o Nekaj pomanjkljivosti pri delu tajništva (pozna priprava tehničnih navodil, obojestransko
kopirani zapisniki za žirije, napačen obrazec za prijavo štafet).
o Prvi dan tekmovanja je bila sodniška služba premalo številčna.
o Nadzornika terena ni bilo (prosto sprehajanje trenerjev med disciplinami).
Sklep št. 27
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili:
AKK:
Knific Nina (200m)
KP:
Martinuč Tia (60m)
KRKA: Medle Paulina (hoja 2000m), Šmajdek Maša (daljina)
KRO:
Casagrande Eleonora (hoja 2000m), Lamprecht Nika (60m, 200m), Osojnik Lana (60m)
Medica Tia (200m, vortex)

MASS:
OL:
SEŽAN:
TRK:
ŽALEC:

Sterle Novak Ruben (60m ovire, 1000m)
Radoš Emanuela (60m)
Kalc Prokofjev Aljaž (60m)
Pauletič Goran Stanislav (hoja 2000m), Podberšič Ema (200m), Zgaga Tara (hoja 1000m),
Kos Žiga (60m, daljina), Jezeršek Mark Erik (daljina), Zgaga Tara (600m)
Hacin Maša (60m)

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za nenastop.

Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopile štafete:
KRKA: 4x200m (pe U14/1)
KRO:
4x100m (pe U14/3)
SEŽAN: 4x200m (pe U14)
ŽALEC: 4x100m (pe U14)
V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

Na tekmovanju je atlet Jezeršek Mark Erik (TRK) nastopil v kategoriji U14 v štafeti 4x200 m,
vendar predhodno ni nastopil v skoku v daljino.
Sklep št. 28
V kategoriji pionirjev U14 se v štafeti 4x200 m diskvalificira AK Triglav Kranj, ker je v
ekipi nastopil Jezeršek Mark Erik, ki ni imel pravice nastopa.
22.- 23. junij 2019 – DP za starejše mladince in mladinke v Novem mestu
(organizator AK Krka Novo mesto)
Na tekmovanju je nastopilo 252 atletov in atletinj iz 34 društev. Nekaj posameznikov je nastopilo
tudi iz dveh držav.
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Tekmovalci so imeli na razpolago šotore in
senčnike, kar je bilo dobrodošlo glede na spremenljivo vreme. Splošen vtis tekmovanja je bil zelo
dober (urejenost tekmovališč, urejeni prihodi osebja in atletov na tekmovališča, vsa oprema,
naprave in orodja pravočasno pripravljena). Na tekmovanju je bila kontrola dopinga.
Vreme je bilo spremenljivo (pretežno oblačno, s plohami in nevihtami, občasno vetrovno).
Ocena dela služb:
Vodenje tekmovanja
Priprava tekmovališč in naprav; orodja
Tehnična služba
Tajništvo tekmovanja
Prijavnica

4.9
4.8
4.8
5
4.5

Objava rezultatov in napovedovanje
Ceremonial
Red in disciplina na tekmovališčih
Sodniška služba
Skupna ocena

4.5
4.8
2.9
5
8.34

Sklep št. 29
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili:
AKŠ:
Pavlič Blaž (800m), Artič Nives (200m)
BRE:
Selak Jernej (višina)
KAK:
Topler Denisa (100m)
KLC:
Car Niko (palica), Holer Eva (kladivo, kopje)
KRO:
Fele Miha (200m, 400m), Bukovec Jan (200m), Obal Iza (200m), Šraj Miklič Iza (palica)
MASS:
Golob Iva (daljina), Starašinič Manca (daljina)
PT:
Cafuta Melani (200m)
RAD:
Rizmal Matija (3000m)
SLG:
Jelen Križovnik Neža (400m ovire)
ŽALEC: Dolenec Matej (800m)
V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen
v višini 5 EUR za nenastop.

Na DP za starejše mladince in mladinke nista nastopili štafeti:
KRO:
4x100m (smi/2), 4x400m (smi/2)
OL:
4x400m (smi)
V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 morata društvi plačati kazen
v višini 20 € za vsak nenastop.

28. junij 2019 – Miting v Celju (organizator AD Kladivar Celje)
AD Kladivar Celje je razpisal miting s tremi disciplinami (palica: m+ž; krogla: m). Po zaključku
prijav ni bil nihče prijavljen v suvanju krogle.
Sklep št. 30
Kljub temu, da ni bilo spoštovano določilo 4.3. (a) iz Priročnika za sezono 2019, je TtK
AZS potrdila rezultate mitinga.

AD 3.
REKORDI SLOVENIJE V DVORANI ZA LETO 2019
STAREJŠI MLADINCI
Višina

JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04 MASS

30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

2.13
2.16
2.18
2.20

JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04

MASS
MASS
MASS
MASS

30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

2.09
2.13
2.16
2.18
2.20

JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04

MASS
MASS
MASS
MASS
MASS

30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019

Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana

2.16
2.18
2.20

MLAJŠI MLADINCI
Višina

PIONIRJI (U16)
Višina

Sklep št. 31
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2019.
Podlaga tekmovališča v dvorani je identična tekmovališču na prostem.

REKORDI SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2019
ČLANI
1000 m
2:20.12
Cestni tek 10 km
31:51
4 x 400 m mešana 3:20.66

PETRAČ Jan-95
KREVS Mitja-89
SLOVENIJA

(reprezentanca)

JANEŽIČ L.-95, SMONKAR J.-92, MESEC KOŠIR L.-99, HORVAT A.-96

MASS
ŠTA
SLO

15.06.2019
29.06.2019
23.06.2019

Šamorin
Bled
Minsk

ČLANICE
2000 m zap.
6:11.92
3000 m zap.
9:20.97
Cestni tek 10 km
37:47
Hoja 10.000 m 55:26.13

MIŠMAŠ Maruša-94
MIŠMAŠ Maruša-94
KRŠINAR Neja-91
ČANADI Eva-00

MASS
MASS
PAPEŽ
KP

05.06.2019
13.06.2019
29.06.2019
13.04.2019

Ljubljana
Oslo
Bled
Velenje

KOKALJ Jan-97
ČEH Kristjan-99

KLC
PT

18.05.2019
02.06.2019

Karlsruhe
Halle

TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98
TESOVNIK Anže-98

MASS
MASS
MASS

13.04.2019
23.03.2019
20.04.2019

Velenje
Dudince
Alexandroupolis

MLAJŠI ČLANI
5000 m
Disk

14:17.20
63.18

NAJBOLJŠI REZULTATI
Hoja 10.000 m
Hoja 20km

57:45.25
1:46:32
1:42:29

STAREJŠI MLADINCI
110 m ovire

14.23

+0.7

DEMŠAR Filip Jakob-00

MASS

25.06.2019

Minsk

13.81
13.72
2.20

+1.7
-0.3

DEMŠAR Filip Jakob-00
DEMŠAR Filip Jakob-00
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04

MASS
MASS
MASS

18.05.2019
03.07.2019
30.05.2019

Ljubljana
Cluj
Ljubljana

LUKAN Klara-00
LUKAN Klara-00
LUKAN Klara-00
ČANADI Eva-00
APOSTOLOVSKI Lia-00

MASS
MASS
MASS
KP
MASS

21.06.2019
30.06.2019
25.05.2019
13.04.2019
15.06.2019

Conegliano
Nova Gorica
Tampere
Velenje
Celje

ČANADI Eva-00

KP

20.04.2019

Alexandroupolis

KLC
MASS
BRE

04.05.2019
Zagreb
30.05.2019
Ljubljana
25. - 26.05.2019
Zagreb

(1.067 / 9.14)

110 m ovire
(1.00 / 9.14)

Višina

STAREJŠE MLADINKE
3000 m
5000 m
Hoja 10.000 m
Višina

9:19.50
9:13.29
16:11.34
55:26.13
1.86

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 10 km

53:29

MLAJŠI MLADINCI
3000 m
Višina
Deseteroboj

8:29.67
2.20
6.258

BOTOLIN Vid-02
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
GRIČAR VINTAR Peter-02

11.81 (-0.8)-6.50 (-1.3)-11.87-1.83-52.87 / 15.41 (-0.9)-29.59-4.10-44.34-5:05.95

NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 3000 m
Hoja 10 km

14:43.73
53:26

GRABNER Jaka-03
GRABNER Jaka-03

VEL
VEL

09.06.2019
23.03.2019

Domžale
Dudince

MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
MASS
BRE

11.05.2019
11.05.2019
11.05.2019
22.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
30.05.2019
09.06.2019

Velenje
Velenje
Velenje
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Ljubljana
Domžale

ŠTA

02.06.2019

Hlohovec

PIONIRJI (U16)
Višina

Kladivo-4

2.07
2.10
2.14
2.15
2.16
2.18
2.20
73.72

JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
JERŠIN TOMASSINI Sandro-04
URBANČ Jakob-04

PIONIRKE (U16)
NAJBOLJŠI REZULTAT
Hoja 2 km

10:08

REICHT Tamara-05

PIONIRJI (U14)
NAJBOLJŠI REZULTATI
Hoja 1 km

4:58

PFAJFAR Rok-07

AKR

02.06.2019

Hlohovec

Sklep št. 32
TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2019.

Sklep št. 33
TtK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata za nov rekord na prostem, ker o
rekordu ni bila obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS.
MLAJŠE ČLANICE
Cestni tek 10 km

38:23

PODOBNIK Katja-99

ŽIR

29.06.2019

Bled

MALI Nuša-01

DOM

29.06.2019

Bled

STAREJŠE MLADINKE
Cestni tek 10 km

40:10

AD 4.
TtK AZS podpira uvedbo tekmovanja za Mednarodno atletsko ligo, vendar pa se ne strinja z
načinom vodenja Mednarodne atletske lige 2019, saj se s sedanjo ureditvijo odvzema pristojnost
vodenja določenega segmenta pristojnemu organu, kar se kaže tudi v koliziji terminov tekmovanj za
Mednarodno atletsko ligo z drugimi tekmovanji v koledarju AZS. Zato za naslednjo sezono
zahtevamo, da imat TtK AZS primarno pristojnost tudi pri načrtovanju in vodenju tekmovanj v
okviru Mednarodne atletske lige.

AD 5.
TtK AZS bo do konca poletja opravila analizo letošnjega tekmovalnega sistema na osnovi pripomb
društev in zabeležk uradnih oseb na tekmovanjih. Postavila bo izhodišča tekmovalnega sistema za
leto 2020 ter ga posredovala Strokovnemu svetu AZS. Obe delovni telesi UO AZS morata
predvsem ugotoviti:
- ali smo z letošnjim tekmovalnim sistemom za posamezne starostne kategorije zadovoljni,
- ali so bila tekmovanja terminsko dobro (pravilno) postavljena,
- ali so discipline za posamezno starostno kategorijo po dnevih in po zaporedju primerno
razporejene.

AD 6. - RAZNO
1.
Na prihodnji seji se spregovori o statusu cestnih tekov (certifikacija prog, prisotnost delegata AZS,
vodenje rezultatov v statistiki AZS, …).
2.
Na zadnji seji UO AZS je potekala razprava o tem, ali je nastop na Balkanskem prvenstvu
reprezentančni nastop. Razprava je bila vezana tudi na dopis trenerja Črne Slavka, ki se ni strinjal s
sklepom TtK AZS, kako je komisija poimenovala štafeto, ki je dosegla rekord na Balkanskem
prvenstvu v dvorani za mladince. Stališče UO AZS je, da je nastop na balkanskem prvenstvu
reprezentančni nastop.

TtK AZS se ne strinja, da se nastopi na raznih Balkanskih prvenstvih (dvorana, zunaj, stadionska
atletika, hoja, cestni tek) in drugih tekmovanjih EA in IAAF tretira kot reprezentančni nastop,
dokler ne bo v celoti upoštevan in spoštovan sklep 15. seje UO AZS z dne 05.03.2019 (sklep št. 201:
UO AZS je sprejel dokumenta Merila in Atletika 2019 s tem, da skladno s statutom vse reprezentance na predlog
strokovnega sveta imenuje Upravni odbor).

3.
Konec meseca septembra 2019 bo sestanek z vsemi društvi, ki bodo v letu 2020 želeli organizirati
kakršno koli atletsko tekmovanje (DP, miting) z namenom, da se predstavi analiza letošnje sezone s
poudarkom na pomanjkljivostih organizacije tekmovanja.
V primeru, da se posveta ne bo udeležil predstavnik društva (vodja tekmovanja), društvo ne bo
moglo kandidirati na koledarski borzi za organizacijo tekmovanj v letu 2020, niti ne bo moglo
organizirati mitinga.
Hkrati bo organiziran tudi seminar za nove vodje tekmovanj.

Tehnično tekmovalna komisija AZS
predsednik
Andrej Udovč

