
  

 

Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12   Fax: +386 (01) 520-69-16 

e-mail: info@atletska-zveza.si 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

1. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 4. marca 2013  
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč 
Ostali prisotni:  Zdravko Peternelj (strokovni delavec AZS) 
 

Dnevni red: 
1. Konstituiranje TK AZS in dogovor o načinu dela 
2. Program dela TK ASZ v letu 2013 
3. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
4. Homologiranje rekordov na prostem in v dvorani 
5. Razno 
 
AD 1. 
 

Upravni odbor AZS je na 1. seji potrdil Gabrijela Ambrožiča za mandatarja TK AZS. Po 
opravljenih razgovorih so mandatarju potrdili sodelovanje v komisiji: Aleš Bezjak, Borut Podgornik 
in Andrej Udovč. Na dan seje je sodelovanje v komisiji odpovedal Luka Steiner. 
 

Sklep št. 1 
UO AZS se predlaga TK AZS v sestavi: Gabrijel Ambrožič-predsednik, člani: Aleš 
Bezjak, Borut Podgornik in Andrej Udovč. Naknadno se bo predlagal še en član. 

 
AD 2. 
 

Obravnavan je bil predlog programa TK AZS za leto 2013. Na program ni bilo pripomb, zato se ga 
posreduje v potrditev UO AZS . 
Program je priložen na koncu zapisnika. 
 
AD 3. 
Analizo poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov bosta po vsakem tekmovanju opravila Gabrijel 
Ambrožič in Zdravko Peternelj ter ob večjih pomanjkljivostih v organizaciji tekmovanja takoj 
obvestila samega organizatorja tekmovanja. Dokončna analiza poročil bo potrjena na redni seji. 
Analiza tekmovanja v zapisniku bo krajša, navedene bodo glavne pomanjkljivosti in skupna ocena. 
Na podlagi argumentiranih dejstev lahko TK AZS tudi popravi oceno delegata AZS. 
TK AZS se zaveda, da je organizacija tekmovanj v mnogih primerih dobra in kvalitetno 
pripravljena, zato se dobre stvari ne bodo prepisovale iz poročil.  
Z zapisnikom seje TK AZS bo vsak organizator tekmovanja prejel tudi poročilo delegata AZS in 
glavnih sodnikov. 



 

19. januar 2013 – DP v dvorani v krožnih tekih na Dunaju 
 

Prvenstvo Slovenije v krožnih tekih se je izvedlo na Dunaju v treh časovnih terminih (9.30 do 
10.00, 11.00 do 11.45 in 12.45 do 14.30 ure). Nastopilo je 148 tekmovalcev. 
Delegat AZS je z organizatorjem na Dunaju zagotovil maksimalne pogoje za tekmovanje. 
Obveščanje gledalcev in tekmovalcev je zelo dobro opravil Robert Herga. 
V teku na 1500m za člane in mladince je prišlo do izpada elektrike, zato so v tem teku ročni časi. 
Pritožba AD MASS Ljubljana na objavljen vrstni red na 1500m za mladince je bila upoštevana. 
 
 
20. januar 2013 – DP v dvorani za pionirje  / pionirke U14 v Ljubljani  
                              (organizator AK  Olimpija  Ljubljana)  
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 155 atletov in atletinj iz 22 klubov. Na tekmovanju so nastopili 
tudi učenci in učenke iz 2 osnovnih šol. Organizator je pričel s pravočasno pripravo na tekmovanje 
ter zagotovil zadostno število osebja za posamezne službe. 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4.8 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 
Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.7 
Prijavnica -  Skupna ocena 7.1 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.6    
 
Pomanjkljivosti: 

o Delegat AZS ni spoštoval Pravil za atletska tekmovanja in je v urniku predvidel prekratek 
odmor med kvalifikacijami in finali (35 minut). 

 
Sklep št. 2 

Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 se diskvalificira: 
 

Vodušek Karlo (AK Šentjur) - 60m, višina / napačno prijavljen atlet. 
 

Ačko Urša Zala (AD Almont, Slov. Bistrica) - daljina / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60m) - 
točka 4.1.19. (o). 
 
Sklep št. 3 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 
AKR: Bohinc Jera (60m) 
AKŠ: Vodušek Lovro (daljina), Artič Nives (daljina), Hostnik Ana (daljina) 
ASB: Ačko Urša Zala (60m), Fifer Ines (višina) 
MASS: Bergant Samo (60m), Apostolovski Juš (daljina), Bergant Samo (daljina) 
PAN: Mekicar Andreja (60m) 
RAD: Renko Aljaž (daljina) 
VEL: Potočnik Pika (60m), Gorišek Neža (60m), Bračič Živa (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
Sklep št. 4 
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2013 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
MASS: Martinšek Tjaša 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2013 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 €. 

 



 

26. januar 2013 – DP v dvorani za pionirje  / pionirke U16 v Ljubljani  
                              (organizator AD MASS Ljubljana)  
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 26 klubov in ene osnovne šole. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.25 
Prijavnica -  Skupna ocena 5.94 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
Pomanjkljivosti: 

o Prečne talne oznake se skoraj ne vidijo; ciljna črta zarisana s kredo. 
o Razpokan tartan 
o Desno stojalo pri skoku s palico je dotrajano in manj stabilno. 

 

Sklep št. 5 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
MASS: Kokalj Taša (60m, daljina) 
N&6AK: Raspet Ana (60m) 
PAN: Ščančar Tami (60m) 
PMB: Ahačič Partič Brina (60m, daljina) 
POS: Sedmak Eva (višina) 
PSČ: Uršič Urša (60m ovire) 
SLG: Lepej Tjaša (60m) 
VEL: Mljač Špela (60m), Kovačevič Sara (daljina) 
ŽALEC: Vombek Zala (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
27. januar 2013 – DP v dvorani za pionirje  / pionirke U12 v Slovenski Bistrici  
                              (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 90 atletov in atletinj iz 18 klubov in ene osnovne šole. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.75 
Prijavnica -  Skupna ocena 6.93 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Pomanjkljivosti: 

o Zbledele črte med progami 
o Delegat AZS ni spoštoval določila, da imajo v primeru več kot 25 prijavljenih tekmovalcev 

vsi atleti 4 poskuse (28 prijavljenih pionirjev, 3+3 skoki) 
 
Sklep št. 6 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 
ŽALEC: Mohenski Robi (60m, daljina), Mohenski Ana (60m, daljina), Agrež Hana (60m, daljina) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 



 

2. februar 2013 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Ljubljani  
                              (organizator AD Kronos Ljubljana)  
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 165 atletov in atletinj iz 27 klubov.  
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 4.8 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.75 
Prijavnica -  Skupna ocena 6.35 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Pomanjkljivosti: 

o Prečne talne oznake se skoraj ne vidijo; ciljna črta zarisana s kredo. 
o Razpokan tartan 
o Desno stojalo pri skoku s palico je dotrajano in manj stabilno. 

 
Sklep št. 7 

Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 se diskvalificira: 
 

Perko Rene (AK Poljane, Maribor) - daljina / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60m finale) - 
točka 4.1.19. (o). 
 

Bernik Luka (AD Kronos, Ljubljana) - daljina / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60m) - točka 
4.1.19. (o). 
 
Popravi se vrstni red skoka v daljino za ml. mladince (prvo trije uvrščeni): 1. Železnik Ketiš Vid (Klc), 2. 
Celec Nino (Pan), 3. Medvešek Grega (Mass). 
 
Sklep št. 8 
Na DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke niso nastopili: 
AKŠ: Polutnik Matic (60m) 
KLC: Žnidarčič Blaž (60m) 
KRO: Bernik Luka (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
3. februar 2013 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje  / pionirke 
                                U 14 v Slovenski Bistrici  (organizator AK  Poljane Maribor)  
 

Na tekmovanju je nastopilo 80 atletov in atletinj iz 16 društev in dveh šol. Tekmovanje je bilo 
dobro pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.6  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.6  Sodniška služba 3.9 
Prijavnica -  Skupna ocena 6.53 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.6    
 
 
Sklep št. 9 

Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 se diskvalificira: 
 

Osmanaj Adrian (AK Šentjur) - četveroboj / napačno prijavljen atlet. 
 



Sklep št. 10 
Zaradi dvakrat napačno prijavljenega atleta na prvenstveno tekmovanje v dvorani se 
AK Šentjur prijavi Disciplinski komisiji AZS. 

 
Sklep št. 11 
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 
AKŠ: Završek Sarita (pe /2) 
MASS: Podgoršek Peter (pi /2) 
PMB: Vrhovšek Lucij (pi /1), Vodenik Tilen (pi / 2) 
POS: Cvetko Nina (pe /1) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
 

9. februar 2013 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Ljubljani  
                              (organizator AK  Olimpija  Ljubljana)  
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 120 atletov in atletinj iz 21 klubov. Tekmovanje je bilo dobro 
pripravljeno in izvedeno. Pričetek popoldanskega dela tekmovanja je bil premaknjen za 30 minut 
zaradi manjšega števila nastopajočih tekmovalcev (namesto ob 14.00 uri je bil pričetek ob 13.30 
uri). 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica -  Skupna ocena 6.6 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Pomanjkljivosti: 

o V razširjenem delu dvorane ni gorelo 9 luči. 
o Prečne talne oznake se skoraj ne vidijo; ciljna črta zarisana s kredo. 
o Razpokan tartan. 
o Raztrgana zgornja blazina pri višini (ob strani). 
o Desno stojalo pri skoku s palico je dotrajano in manj stabilno. 

 
Sklep št. 12 
Na DP v dvorani za starejše mladince / mladinke niso nastopili: 
AKŠ: Polutnik Matic (60m), Vesič Monika (60m) 
BLED: Pristavec Maja (daljina) 
DTO: Siročič Aljaž (troskok) 
MASS: Vrhunec Enej (60m ovire) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 



 

10. februar 2013 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje  / pionirke 
                                U 12 v Slovenski Bistrici  (organizator AD Almont Slov. Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 80 atletov in atletinj iz 12 društev in dveh šol. Tekmovanje je bilo 
dobro pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 4.9 
Tehnična služba 4.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 4.9  Sodniška služba 4.7 
Prijavnica -  Skupna ocena 7.05 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.9    
 
Sklep št. 13 
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 
PMB: Kraner Laura (pe /3), Poropat Brina (pe / 2) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
15. februar 2013 – DP v dvorani za člane v Celju (organizator AD Kladivar  Celje) 
 

Po sklepu TK AZS in v soglasju z AD MASS Ljubljana, ki je bil organizator DP v dvorani za člane 
in članice, se je disciplina skok s palico za člane izvedla v Celju. 
Na tekmovanju je nastopilo preko 10 atletov iz 5 klubov.  
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 3.5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.2  Sodniška služba 4 
Prijavnica -  Skupna ocena 5.62 
Objava rezultatov in napovedovanje 1    
 
Pomanjkljivosti: 

o Prednje blazine so zelo dotrajane in precej mehke. 
o Pred tekmovanjem odpovedal mikrofon, zato ni bilo napovedovanja in komentiranja 
o Po uri in pol tekmovanja je prišlo do izpada elektrike (pregorela glavna varovalka). V 

zadnjih letih je že tretjič je prišlo do izpada elektrike, zato je potrebno napako resnično 
odpraviti. 

 

Sklep št. 14 
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 (točka 4.1.9., alinea f) se AD Kladivar 
Celje izreče kazen v višini 40,00 EUR. 



 

16. februar 2013 – DP v dvorani za člane / članice v Ljubljani  
                                (organizator AD MASS Ljubljana)  
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 100 atletov in atletinj iz 17 klubov. Tekmovanje je bilo dobro 
načrtovano, vendar se tako ni izvedlo (odpoved ceremoniala predstavitve tekmovalcev, manjkalo je 
slovesno vzdušje). 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.5  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 3.5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica -  Skupna ocena 5.89 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Pomanjkljivosti: 

o Prečne talne oznake se skoraj ne vidijo; ciljna črta popravljena pred samim tekmovanjem). 
o 10 m pred ciljem več mokrih madežev zaradi zamakanja stropa. 
o Raztrgana zgornja blazina pri višini (ob strani). 
o V razširjenem delu dvorane niso gorele vse luči. 

 
Sklep št. 15 

Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 se diskvalificira: 
 

Čehovin Urban (AK Gorica, Nova Gorica) - daljina / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60m 
finale) - točka 4.1.19. (o). 
 
Popravi se vrstni red skoka v daljino za člane (prvo trije uvrščeni): 1. Viler Rok (Nak), 2. Piculin Luka (Go), 
3. Vrščaj Žiga (Mass). 
 
Sklep št. 16 
Na DP v dvorani za člane / članice niso nastopili: 
GO: Bratkič Maja (daljina) 
MASS: Suhadolnik Tilen (60m), Rodić Snežana (troskok) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2013 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 € za vsak nenastop. 

 
 
17. februar 2013 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici  

                    (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 45 atletov in atletinj iz 14 klubov in ene države. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 5 
Prijavnica 4  Skupna ocena 7.1 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Pomanjkljivosti: 

o Zaustavitveni prag se ne prilega v celoti obroču in ni bele barve. 
 
Sklep št. 17 
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2013 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
BRE: Špiler Marko 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2013 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 €. 



AD 4. – rekordi na prostem za leto 2012 
 
PIONIRJI – U16 
300 m 35.85  ZUPANC Anej-98 KLC 22.12.2012 Split 
 
Sklep št. 18 

TK AZS potrdi zgoraj navedeni rezultat za nov rekord na prostem. 
 
 

AD 4. – rekordi v dvorani za leto 2013 
 
ČLANI 
800 m 1:47.44 RUDOLF Žan-93 MASS 29.01.2013 Dunaj 
 1:46.96 RUDOLF Žan-93 MASS 31.01.2013 Linz 
1500 m 3:44.18 KREVS Mitja-89 KLC 29.01.2013 Dunaj 
Palica 5.62 RENNER Robert-94 KLC 10.02.2013 Villeurbanne 

 
STAREJŠI MLADINCI 
800 m 1:51.34 PETRAČ Jan-95 MASS 17.02.2013 Linz 
Palica 5.45 RENNER Robert-94 KLC 31.01.2013 Linz 
 5.54 RENNER Robert-94 KLC 10.02.2013 Villeurbanne 
 5.62 RENNER Robert-94 KLC 10.02.2013 Villeurbanne 

 
STAREJŠE MLADINKE 
1500 m 4:12.48 MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 29.01.2013 Dunaj 

 
MLAJŠI MLADINCI 
Troskok 14.73 FRELIH Žan-96 TRK 26.01.2013 Zagreb 

 
MLAJŠE MLADINKE 
60 m 7.58 DEBEVEC Kaja-96 MASS 26.01.2013 Ljubljana 
 7.57 DEBEVEC Kaja-96 MASS 09.02.2013 Ljubljana 
Daljina 6.02 BOŽIČ Tina-97 ASB 09.02.2013 Ljubljana 
 6.17 BOŽIČ Tina-97 ASB 09.02.2013 Ljubljana 
Krogla-3 14.49 DOMJAN Veronika-96 PT 17.02.2013 Slovenska Bistrica 
 14.65 DOMJAN Veronika-96 PT 17.02.2013 Slovenska Bistrica 
 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
4 x 200 m 1:54.90 AD ŠTAJERSKA, Maribor ŠTA 26.01.2013 Bratislava 
 (GLINŠEK A.-97, MOŽIČ N.-97, BEZJAK N.-98, VASILIČ A.-99) 

 
PIONIRJI (U16) 
400 m 50.55 ZUPANC Anej-98 KLC 19.01.2013 Dunaj 

 
PIONIRKE (U16) 
Višina 1.76 OMERZU Lara-98 BRE 31.12.2012 Brežice 

 
PIONIRJI (U12) 
Daljina (cona) 4.70 ULČAR Tilen-02 ADAS 27.01.2013 Slovenska Bistrica 

 
PIONIRKE (U12) 
Višina 1.36 GLOJNARIČ Leja-02 BRE 27.01.2013 Slovenska Bistrica 
 
Sklep št. 19 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani. 
 
 
AD 5. 
 

1. 
Zimski kros v Velenju, ki je bil predviden kot izbirna tekma za nastop na EA krosu v Beogradu, je 
odpadel zaradi zelo majhnega števila prijavljenih atletov in atletinj. 



2. 
Rozman Stane je naslovil na TK AZS dopis, da bi v kategoriji mlajših članov in članic priznavali 
rekorde po vzoru EA. TK AZS se je že pred leti odločila in v omenjeni starostni kategoriji vodi 
rekorde atletov in atletinj, ki so rezultate dosegli na uradnih tekmovanjih te starostne kategorije. 
Starostna kategorija mlajših članov in članic je pričela z uradnimi tekmovanji v letu 1997. 
3. 
TK AZS v prihodnje ne bo priznavala rezultatov aktivnih atletov in atletinj, ki jih bodo dosegli na 
veteranskih tekmovanjih. 
4. 
TK AZS je v zadnjem času prejela kar nekaj informacij, da na tekmovanjih starostne kategorije 
pionirjev in pionirk U12 in U14 ne nastopajo prijavljeni atleti in atletinje, ampak se za prijavljene 
izdajajo druge osebe. V ta namen ima delegat AZS dolžnost, da na tekmovanjih preverja identiteto 
prijavljenih atletov. 
 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 
 
 
Priloga: 

o Program dela TK AZS v letu 2013 



PROGRAM DELA 
TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2013 

 
Tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TK AZS) bo načrtovala in 

izvajala svoje delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem delu bo spoštovala in upoštevala Pravila za 
atletska tekmovanja, Razpise tekmovanj, 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. 
 
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. Pred in po tekmovanjih organizirati dopolnilne 
programe, z namenom popularizacije atletike (glasbeniki, razni »šov« programi, …). 

2. Koordinacija prvenstvenih tekmovanj in mitingov (posamičnih, pokalnih, ekipnih). 
3. Koordinacija mednarodne atletske lige Vzajemne. Z organizatorji se dogovoriti o višjem 

kakovostnem in organizacijskem nivoju teh tekmovanj. 
4. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 
5. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir atletov. 
6. Največje organizatorje množičnih tekaških prireditev (cestni teki, ulični teki, krosi) povabiti 

k sodelovanju. 
7. Sodelovanje z organizatorjema ljubljanskega maratona in maratona v Radencih. 
8. Organizacija manjših tekmovanj z višjo kvaliteto tekmovalcev, bodisi na štadionih, še 

posebno pa na trgih ali ulicah. 
9. IAAF svetovni atletski dan mladih, ki se organizira ob APS za U14 in U12. 

 
II.   Operativne naloge 

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

2. Delegiranje delegatov AZS, ki so soorganizatorji, svetovalci in nadzorniki. 
3. Cilj je doseči višji nivo tekmovanj, zato je potrebno določiti poenoten nivo organizacije. V 

pomoč bo tudi več obiskov organizatorjev v pripravi na tekmovanja. 
4. Prisotnost članov UO AZS na prvenstvenih tekmovanjih (otvoritev, podeljevanje medalj, 

…). 
5. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj. 



 
III.   Objekti 

1. Izgradnja novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali vsaj priprava 
projektne dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. Lokacije: 
- Ljubljana / izgradnja krožne dvorane in obnovitev glavnega štadiona 
- Novo mesto / obnovitev glavnega štadiona in izgradnja dvorane pod tribuno 
- Koper / izgradnja pomožnega metališča (dokumentacija pripravljena) 
- Celje / obnovitev sintetične prevleke 
- Maribor / obnovitev sintetične prevleke 
- Murska Sobota, Sevnica / priprava dokumentacije za štadion 
- Brežice / dokončanje štadiona 
- Ptuj / postavitev zaščitne konstrukcije za mete na pomožno igrišče, obnovitev sintetične 

prevleke 
2. Dopolnitev opreme, naprav in orodij 

V Velenju in Novi Gorici je potrebno zamenjati zaščitno konstrukcijo za met kladiva. Na 
več štadionih je potrebno zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran 
AZS – Objekti). 

3. Soglasja in prioritete AZS posameznim investitorjem. 
4. Sodelovanje z investitorji in projektanti 
5. 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 IAAF, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi 
specifičnostmi. 

 
IV.   Izobraževanja: 

- Vodij tekmovanj 
- Vodij tajništev 
- Vodij posameznih služb 
- Delegatov AZS 
- Seminar za Nacionalne tehnične osebe (NTO) skupaj s Strokovnim odborom atletskih 

sodnikov 
- Organizatorjev s področja oglaševanja in promocij 
- Udeležba na izobraževanjih IAAF in EA (ATO in druga tematska področja) 

 
V.   Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe (meritve časov in obdelava podatkov). 
       Podpisati pogodbo s Timing Ljubljana. 
 
VI.   Koledarska borza. 
        Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj. 
 
VII.   Priprava izhodišč za Razpise tekmovanj 2014. 
 
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.   Informacijski sistem AZS  
        Dokončanje spletne prijave, izdelava štartne in rezultatne liste. 
        Vodenje statistike AZS 
 
X.   Mednarodno sodelovanje (izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami) 



 
XI.   Nabava enotnih oblačil za delegate AZS (iz programa ASICS / polo majica in jakna) 
 
XII.   Medalje za prvenstvena tekmovanja (preveriti nove oblike) 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, 4. marec 2013 
 

Tekmovalna komisija AZS: 
                predsednik 

                       Gabrijel Ambrožič 
 


