
 

 

 

 

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 
 

 

17. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je potekala v četrtek 5.11 

in petek 6.11 ob 18.00 preko spleta. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Benjamin Piškur, Aleš Bezjak, Zdravko Peternelj 
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 16. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Koledar tekmovanj za sezono 2021 

4. Izvedba koledarske borze 

5. Izhodišča tekmovalnega sistema za sezono 2021 

6. Poročilo o delu TTK v letu 2020 

7. Načrt dela TTK za leto 2021 

8. Razno 

 

 

AD 1. 
 

 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 16. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 
 

03.-04. oktober 2020  Atletski pokal Slovenije v mnogobojih, PS v tekmovalni hoji 

in PS v dolgih tekih za mlajše kategorije  

(organizator AK Gorica) 

  

Na APS v mnogobojih je nastopilo 169 tekmovalcev iz 23 klubov. Na PS v tekmovalni hoji so 

nastopili 3 tekmovalci iz 3 klubov. Na PS v dolgih tekih je nastopilo 36 tekmovalcev iz 14 klubov. 

Prvi dan je vreme krojilo potek tekmovanja. Zaradi nalivov se je večkrat prekinilo tekmovanje. 

Suvanje krogle je bilo zaradi vode na tekmovališču prestavljeno na naslednji dan. Poleg vremena je 

bila težava, da so sodniki zaradi slabega vremena odhajali domov. Za organizacijo tekmovanja je 

nujno potrebno zagotoviti dve skakališči za skok v višino. Improvizacija z blazino za skok s palico 

NI dovoljena. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,0  Objava rezultatov in napovedovanje 4,2 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3,9  Ceremonial 4,0 

Tehnična služba 4,9  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 4,5  Sodniška služba 3,87 

Prijavnica 4,0  Skupna ocena 7,36 



 

Sklep št. 2 

Na prvenstvu Slovenije v dolgih tekih za mlajše kategorije niso nastopili: 
NANOS: LEBAN JEŽ Gaja (3000m) 

ŠDB:  RADEJ Tjaša (2000m) 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2020 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

10. oktober 2020  Prvenstvo Slovenije v krosu (organizator AK Pomurje) 

  

Na prvenstvu Slovenije v krosu je nastopilo 346 tekmovalcev iz 19 klubov. Poleg prvenstva je potekal 

tudi kros občinskih reprezentanc, kjer je nastopilo 12 občinskih reprezentanc. Prijavnica bi lahko bila 

bolje umeščena v prostor, tako da bi tekmovalci skozi njo odhajali v prostor, ki je bil namenjen 

posamezni skupini. Več sodnikov bi moralo biti razporejenih po tekmovalni progi. Organizator si 

zasluži pohvalo za uspešno izpeljavo krosa.  

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,6  Objava rezultatov in napovedovanje 4,8 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,7  Ceremonial 4,8 

Tehnična služba 4,6  Red in disciplina na tekmovališčih 4,2 

Tajništvo tekmovanja 4,7  Sodniška služba 3,50 

Prijavnica 4,3  Skupna ocena 7,79 

 

Sklep št. 3 

Na ekipnem prvenstvu Slovenije za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 
POM:  HORVAT Kaja (U14), SMEJ Živa (U16) 

KOČ:  BARTOL Daša (U14) 

AKR:  KREMENŠEK Tia (U14) 

ASB:  TUŠEK Ula (U14), TUŠEK Noa (U16) 

ORM:  BEDEKOVIČ Mojca (U16) 

SEV:  VENCELJ Iza (U16) 

VEL:  NAVODNIK Sara (U16), ŠEMROV Jernej (čl) 

AADS:  MAZEJ Jure (U16) 

ŠTA:  ZUPANČIČ Ahac (U16) 

KLC:  SOTONŠEK Nika (U16), BREŠAN Jan (čl) 

KRKA:  VIPAVEC Tim (U20 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2020 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 

AD 3. 
Tehnično tekmovalna komisija je uskladila koledar za leto 2021. Na 21. sklep 16. seje TtK je prispela 

pritožba, ki se je nanašala na umik Prvenstva Slovenije v mnogobojih v dvorani iz koledarja. 

 

Sklep št. 4 

Razveljavi se 21. sklep iz 16. seje TtK. Prvenstvo Slovenije v mnogobojih v dvorani se znova 

uvrsti na koledar. 

 

 

 

 



AD 4. 

 
Sklep št. 5 

Zaradi epidemioloških razmer, ki vladajo v Sloveniji, povezanih z boleznijo Sars-covid 19, bo 

Koledarska borza 2021 potekala drugače kot prejšnja leta. Tekmovanja bo na podlagi prijav, 

podelila Tehnično tekmovalna komisija na seji 03.12.2020. Klubi bodo navodila prejeli v dopisu 

skupaj z ostalim gradivom za letošnjo borzo. 

 

 

 

AD 5. 
Tehnično tekmovalna komisija je nadaljevala z obravnavo izhodišč tekmovalnega sistema za leto 

2021, ki jo je začela na prejšnji seji. Prav tako je obravnavala predloge, ki som prispeli s strani klubov. 

Klubi bodo odgovore prejeli po elektronski pošti. 

 

Sklep št. 6 

Učenci in učenke lahko na prvenstvenih tekmovanjih zastopajo šolo le do kategorije U14. Za 

nastop v kategoriji U16 mora biti atlet registriran v IS AZS. 

 

Sklep št. 7 

Disciplina tekmovalne hoje za člane, se v letu 2021 izvede na prvenstvu Slovenije v tekmovalni 

hoji na prostem in v dvorani. Na prvenstvu Slovenije v tekmovalni hoji v dvorani nastopijo 

moški in ženske na razdalji 3000 m. Na prvenstvu Slovenije v tekmovalni hoji na prostem, 

nastopijo moški in ženske na razdalji 10000 m. V program Atletskega pokala Slovenije in 

ekipnega prvenstva Slovenije za člane in članice se tekmovalne hoje ne uvrsti. 

 

Sklep št. 8 

Na Atletskem pokalu Slovenije za člane in članice nastopijo atleti in atletinje na podlagi 

najboljšega rezultata tekočega ali preteklega leta, ki je zaveden v IS AZS. 

 

Sklep št. 9 

Na Atletskem pokalu Slovenije za starejše mladince in mladinke imajo pravico nastopa vsi 

prijavljeni atleti in atletinje, ki imajo pravico nastopa v konkurenci starejših mladincev in 

mladink.  

 

 

AD 6. 

 
Poročilo o delu Tehnično tekmovalne komisije v letu 2020 je v prilogi. 

 

AD 7. 
 

Načrt dela Tehnično tekmovalne komisije za leto 2021 je v prilogi. 

 

 

AD 8. 
1. Na Tehnično tekmovalno komisijo smo prejeli pritožbo zaradi nepriznanega državnega 

rekorda Jake Grabnerja v hoji na 5.000 metrov.  

 

Sklep št. 10 

Tehnično tekmovalna komisija potrjuje sklep št. 17, sprejet na 16. seji TtK. Priročnik za leto 

2020 v tretji alineji točke 4.1.17. (č) na podlagi 22. člena Pravilnika o izvajanju kontrole 



dopinga pri AZS jasno določa pravila glede priznavanja državnih rekordov. 

(č) TtK AZS ne bo priznala rekord v sledečih primerih: 

• če je mlajši mladinec / mladinka istočasno dosegel nov rekord v starejši mladinski 

kategoriji in o tem ni bil obveščen predsednik KA AZS oziroma pooblaščen član KA 

AZS. 

 

 

2. S strani EA smo prejeli odgovor na spodaj zastavljeno vprašanje, ki se nanaša na sklep št. 5 

s 15. seje TtK. (odgovor spodaj v originalu)  

 

Sklep št. 5 (15. seja TtK) 

V primeru, da na tekmovanju pride do težav v delovanju sistema za avtomatsko merjenje 

časov, se za razvrstitev in napredovanje v naslednji krog tekmovanja uporabijo časi ročnih 

časomerilcev. 

Na tekmovalno komisijo WA se naslovi vprašanje, ali se v primeru pravilno elektronsko 

izmerjenih časov v ostalih skupinah le-ti lahko priznajo za nov rekord, izpolnjeno normo za 

nastop na mednarodnih tekmovanjih in ali se lahko upoštevajo za letne tablice. 

 

 
Question: In 100m Round 1 - Heat 3, the fully automatic timing system (FAT) fails. For the final, 

the hand timing is used. According to the rule 20.8. the hand time is declared as official for the 

progression.  

In the second heat the athlete runs his personal best recorded correctly by the FAT.  

As rule 20.8. is used the TD denies athletes request to record his FAT time as official for the purposes 

of the statistics. Is this correct ?  

Answer: Assuming this was an international competition, using a recognised timing and scoring 

company, the result clearly would show the official times (hand times for all heats), but the company 

could easily add a footnote with actual times, or in most cases, can add a column showing actual times 

for heats where electronic times were taken, with a footnote explaining what those times refer to. This 

would give athletes the evidence of the time they achieved to present to their national federation for 

rankings or their own personal evidence. This could be done for one individual who requested it, or 

the whole heat.  

Depending on the time pressures, the timing and scoring company may well only be able to do this 

at the end of a session, rather than “live” as they would probably receive the request later in the 

session. 

 

 

Iz prejetega odgovora izhaja, da taki rezultati niso uradni – to so v takem primeru samo ročno 

izmerjeni rezultati, da pa jih, če to dopuščajo okoliščine, tekmovalci lahko pridobijo za svoje osebne 

potrebe.  

 

Sklep št. 11 

Rezultati, ki so bili na tekmovanju izmerjeno korektno, a zaradi nedelujočega sistema v ostalih 

skupinah ne obveljajo za uradne, se ne morejo upoštevati za izpolnitev norme ali razvrščanje 

na rang lestvice EA ali WA. Prav tako se rezultat ne bo upošteval kot nov državni rekord. 

Rezultat lahko služi le za osebno statistiko.   

 

 

 

 

 

 

 

 



PRILOGA 

 

POROČILO O DELU 

TEHNIČNO TEKMOVALNE KOMISIJE AZS 

ZA LETO 2020 
 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS (TtK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni sistem v 

Sloveniji. Vsako tekmovanje skupaj z organizatorjem – društvom skrbno pripravlja, vse z namenom 

zagotoviti najboljše tekmovalne pogoje za atlete. V začetku leta je bil izdan Priročnik za atletsko 

sezono 2020 v tiskani obliki in po sklopih objavljen na spletni strani AZS. V dokumentu so podani 

vsi podatki o posameznem tekmovanju in opredeljene posebnosti le-teh. 
 

 TtK preko delegatov AZS in glavnih sodnikov, skupaj z društvi, zagotavlja izvajanje 

tekmovanj v skladu z razpisi tekmovanj in s Pravili za atletska tekmovanja. 
 

TtK AZS je imela v letu 2020 šest (6) rednih sej in nekaj korespondenčnih, na katerih je 

podrobno analizirala poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov z vseh segmentih organizacije 

prvenstvenih tekmovanj. Prav tako je homologirala rekorde v dvorani in na prostem za vse starostne 

kategorije. Zapisniki sej komisije so objavljeni na spletni strani AZS.  
 

 

Komisija operativno sodeluje z organizatorji pred vsakim tekmovanjem. Z vodjem tekmovanja 

se dogovarja o čim boljši organizaciji tekmovanja, ki naj bi bila v zadovoljstvo vseh vključenih v 

organizacijo tekmovanja in nastopajočih. 
 

Analizo meritve časov in obdelavo podatkov na tekmovanjih bo TtK AZS opravila v začetku 

januarja 2021 tudi s Timing Ljubljana, s katerim redno sodeluje in sicer z namenom, da se ugotovljene 

napake ne bodo ponovile. 
 

Prijave na tekmovanja potekajo preko Informacijskega sistema. Sistem, ki se še dograjuje, 

omogoča vodenje članstva v društvu, pošiljanje zahtevkov za registracijo, urejanje tekmovalnih 

licenc, prijavo na tekmovanja po koledarju AZS in pregled rezultatov. 
 

Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter  svojih 

opažanj, je TtK AZS pripravila več sprememb oziroma dopolnitev v Priročniku za atletsko sezono 

2021, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podane so bile tudi strokovne pobude 

oziroma izhodišča za obravnavo na Strokovnem svetu AZS. 

 

Spomladi smo pripravili prevod in izdajo dopolnitev Pravil za atletska tekmovanja, ki so bila v 

slovenskem jeziku izdana v aprilu mesecu. 

 

Medtem, ko smo zimsko sezono v dvorani uspeli izpeljati skladno z začrtanim koledarjem 

tekmovanj, pa je razglasitev epidemije zaradi korona virusne bolezni Covid -19 močno vplivala na 

potek letne sezone, saj je bila celotna tekmovalna sezona prekinjena v obdobju od sredine marca do 

konca maja. Zaradi tega je bilo potrebno v maju pripraviti nov koledar tekmovanj za poletno sezono, 

ki smo jo pričeli z Mednarodnim mitingom v Radovljici 31.5. S tem smo bili prva športna zveza v 

Sloveniji, ki je pričela z izvajanjem svojega tekmovalnega sistema v skladu z vsemi priporočili za 

izvajanje športnih dogodkov pod pogoji omejevanja širitve virusa SarsCov19. Da smo lahko pričeli s 

tekmovanji je Tekmovalno tehnična komisija poleg prenovljenega koledarja tekmovanj pripravila 

tudi specifična navodila za izvedbo tekmovanj v pogojih omejevanja okužb z virusom SarsCov 2.  S 

hitrim pričetkom poletne tekmovalne sezone smo uspeli izpeljati praktično celoten prvotno načrtovan 

tekmovalni program za sezono 2020. 
 

Iz poročil delegatov in glavnih sodnikov je zaznati, da organizatorji v veliki miru uspeli 

spoštovati določila za izvedbo tekmovanj v pogojih omejevanja širjenja virusa, ki smo jih pripravili 



v okviru Tehnično tekmovalne komisije na podlagi uredb, ter priporočil NIJZ in OKS, da pa še vedno 

prepogosto pristopajo k organizaciji tekmovanj s premajhnim številom osebja ali pa službe sploh niso 

organizirane, čemur bomo v prihodnje namenili posebno pozornost. Večinoma so bila tekmovanja v 

letu 2020 organizirana na pričakovanem nivoju. Zaradi prekinitve načrtovanega načina izvedbe 

tekmovalne sezone ob razglasitvi pandemije, tudi nismo uspeli izvesti načrtovanih tekmovanj, kjer je 

bila predvidena uporaba on-line sistema za beleženje rezultatov pri tehničnih disciplinah. 
 

Problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja na določenih objektih, ki pa se zelo počasi 

dopolnjuje preko občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih organizacij. Nas pa veseli, da je 

bil v letošnjem letu v celoti obnovljen atletski štadion v Kranju, ki ima sedaj tudi razsvetljavo za 

izvedbo nočnih tekmovanj. 
 

Na posvetu delegatov AZS v januarju 2021 bo opravljena analiza dela delegatov AZS. Ocenjene 

bodo dobre in slabe odločitve, ki se jih naj bi upoštevalo pri delu v tekoči sezoni. Pozornost bo  

namenjena tudi ocenjevanju organizatorjev tekmovanj, vse z namenom, da bi se ocene čim bolj 

poenotile. Končno smo tudi uspeli zagotoviti že dolgo načrtovano enotno opremo za delegate AZS. 
 

 

V Sloveniji so bili v letu 2020 na seznamu mednarodnih tehničnih uradnih oseb (ITO) EA - 

Andrej Udovč in Aleš Bezjak. Gabrijel Ambrožič je tehnični delegat WA za tekmovanja izven 

štadiona. Zari pandemije Covid-19, pa razen Andreja Udovča, ki je bil Tehnični delegat na EAA 

dvoranskem mitingu v Istanbulu (Turčija), nismo uspeli realizirati prejetih nominacij EA in WA. 
 
 

V novembru 2020 je TtK AZS izvedla koledarsko borzo ter podelila društvom izvedbo 

prvenstvenih tekmovanj za leto 2021.  
 

TtK AZS vsako leto v mesecu februarju pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, 

prijavljenih na sredstva Fundacije za šport s področja atletike. Ravno tako so bila podana pozitivna 

mnenja občinam in atletskim organizacijam, ki so se prijavili na razpis FŠO na področju gradnje in 

prenove športnih objektov ter opreme, pomembnih za atletsko dejavnost. 
 

Zaradi pandemije Covid 19 je kar nekaj programskih usmeritev, zapisanih v programu 2020, 

ostalo nerealiziranih in so prioriteta za leto 2021. To je predvsem izvedba certificiranja atletskih 

štadionov in izvedba izobraževanj za organizatorje tekmovanj, vodje prijavnic in tajništev ter seminar 

za Nacionalne tehnične uradne osebe – NTO. 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 6. november 2020 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAM DELA 

TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2021 

 

Tekmovalno tehnična komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TTK AZS) bo 

načrtovala in izvajala svoje delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem delu bo spoštovala in upoštevala 

Pravila za atletska tekmovanja, Priročnik za atletsko sezono 2021, Priročnik o gradnji atletskih 

objektov, navodila in sklepe organov AZS. 

Tekmovalni sistem je zelo pomemben segment slovenske atletike, zato bo skupaj z 

organizatorji tekmovanj pripravila najboljše tekmovalne pogoje za atlete in ostale udeležence. Več 

svojega dela bo izvajala na terenu tako, da bo tudi neposredno in po potrebi pomagala društvom, 

organizatorjem tekmovanj.  

Tekmovanja je potrebno organizirati kot pomemben dogodek v lokalnem okolju, kakor tudi v 

celotni Sloveniji. Le na tak način bo pridobljena še pomembnejša medijska pozornost, kakor tudi 

možnost pridobitve sponzorskih sredstev. Aktivnost mora biti tako s strani AZS kakor tudi 

organizatorjev 

 

Program dela obsega naslednje usmeritve in cilje: 

 

I.   Tekmovanja 

1. Razvoj kvalitetne organizacije atletskih tekmovanj. 

Upoštevati kompletno organizacijsko strukturo, posebno pozornost nameniti tudi sponzorjem, 

medijem in oglaševanju.  

2. Pred in po tekmovanju organizirati dopolnilne aktivnosti z namenom dodatne popularizacije 

atletike. 

3. Koordinacija prvenstvenih tekmovanj (posamičnih, pokalnih, ekipnih)   

4. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 

5. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir novih atletov. 

6. Sodelovanje z organizatorji Ljubljanskega maratona, maratona v Radencih, državnega 

prvenstva na 10 km v Slovenskih Konjicah in državnega prvenstva na 100 km v Ajdovščini 

7. Organizacija mednarodne atletske lige ter tekmovanj z manj disciplinami in z višjo kvaliteto 

tekmovalcev, bodisi na štadionih, še posebno pa na trgih ali ulicah. 

8. Promovirati in izvajati uradne meritve dolžin cestnih tekov in podeljevati meritvena poročila 

 

 

II.   Operativne naloge 

1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije 

naslednjih tekmovanj. 

2. Delegiranje delegatov AZS, ki pomagajo organizatorjem pri organizaciji tekmovanj. 

3. Doseči dvig kakovostne ravni tekmovanj, zato je potrebno določiti poenoteno minimalno 

raven organizacije. V pomoč bo tudi več obiskov organizatorjev v pripravi na tekmovanja. 

4. Poudarjati pomembnost prisotnosti članov UO AZS na prvenstvenih tekmovanjih (otvoritev, 

podeljevanje medalj, …). 

5. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj. 

  



III.   Objekti 

1. Certifikacija štadionov in opreme. AZS podeli certifikate za atletske štadione in dvorane. Na 

osnovi certifikata si atletski štadion pridobi pravico do izvajanja atletskih tekmovanj. Za 

pregled se uporablja obrazec WA, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi 

specifičnostmi. 

2. Sodelovanje pri gradnji novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali 

vsaj priprava projektne dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. Opis 

stanja je viden na spletu AZS. 

3. Sodelovanje pri dopolnjevanju opreme, naprav in orodij. 

Na več štadionih je potrebno zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran 

AZS – Objekti). 

4. Soglasja in prioritete AZS posameznim investitorjem in FŠO. 

5. Sodelovanje z investitorji in projektanti. 

 

IV.   Izobraževanja: 

- Vodij tekmovanj 

- Vodij tajništev 

- Delegatov AZS 

- NTO 

V.   Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe (meritve časov in obdelava podatkov). 

VI.   Koledarska borza. 

        Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj. 

VII.   Priprava izhodišč za Priročnik za atletsko sezono 2021. 

VIII.   Sodelovanje z Združenji (atletski trenerji, atletski sodniki) in delovnimi telesi Upravnega 

           obora (strokovni svet) z namenom zagotoviti čim boljši in kvalitetnejši tekmovalni program. 

IX.   Mednarodno sodelovanje. Izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami Hrvaške, Italije. 

X. Dopolnitev in poenotenje opreme za vse delegate in glavne sodnike, da tudi s tem prispevamo k 

njihovi večji prepoznavnosti na tekmovanjih 

 

 

Predlog finančnega načrta TTK za leto 2021 

 

Štev. Opis stroška Načrt za 2021 

1 Priročnik za tekočo sezono (priprava, prelom, tisk) 900 

2 Letni posvet delegatov AZS 600 

3 Mednarodno sodelovanje 1.000 

4 Certifikacija štadionov 4.000 

5 Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa) 6.500 

6 Zavarovanje delegatov AZS 1.100 

7 Delovanje TK AZS (km, obiski organizatorjev) 2.500 

8 Enotna oblačila delegatov 2.000 

9 Izvedba seminarjev (Vodje tekmovanj, vodje 

tajništev, NTO) 

2.400 

SKUPAJ 20.000 

 

 

Ljubljana, 6. november 2020 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 


