
  

 

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 

 

2. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 21. maja 2013  
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik, Andrej Udovč 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 1. seje 
2. Program dela komisije 
3. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
4. Homologiranje rekordov na prostem 
5. Informacija o prijavah v IS AZS 
6. Certifikacija množičnih tekaških prireditev 
7. Pritožba AK Gorica Nova Gorica 
8. Pregled objektov, naprav, opreme in orodij 
9. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 1. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 1. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
Predsednik TK AZS je na kratko predstavil program dela komisije od imenovanja. Tekmovalni del 
je obravnavan skozi poročila uradnih oseb na tekmovanjih AZS. Na seji UO ASZ je bil predstavljen 
Letni načrt AZS za leto 2013. Iz načrta je razvidno zmanjšanje finančnih sredstev na vseh 
področjih. Tudi za TK AZS je predvideno zmanjšanje sredstev. Ker so sredstva izrazito zmanjšana 
na področju meritve časov in obdelave podatkov ter priznanj na prvenstvenih tekmovanjih, se bo 
predsednik TK AZS še enkrat sestal s predsednikom AZS. 
 

Letni del sezone se je pričel in v skladu s programom bo TK AZS izvajala več aktivnosti z 
organizatorji tekmovanj v neposrednem kontaktu. Namen je, da se na tekmovanjih zagotovijo čim 
boljši tekmovalni pogoji in da so tekmovanja atraktivna v zadovoljstvo vseh udeležencev.   
 
AD 3. 
 

3. marec 2013 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji 
                            na Ptuju (organizator AK Cestno podjetje Ptuj) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 75 atletov in atletinj iz 13 klubov. Organizator je pričel s 
pravočasno pripravo na tekmovanje. Tekmovanje je bilo dobro vodeno. Zagotovljeno je bilo 
zadostno število osebja za posamezne službe. Fakulteta za šport je opravljala kinematične meritve. 
V rezultatni listi manjkajo registracijske številke tekmovalcev. 
 



Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.5 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Sklep št. 2 
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2013 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
KRKA: Žuli č Jaka 
MASS: Vaupot Tina 

 

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

 
 
10. marec 2013 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejši mladinski in pionirski 
                              kategorji v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 60 atletov in atletinj iz 15 klubov. AK Domžale je tekmovanje 
naknadno prevzel po odpovedi AK Koper. Vse pomanjkljivosti, ki so se pojavile v letu 2012, so 
bile v letošnjem letu odpravljene. Službe so bile organizirane in vodene. V težkih tekmovalnih 
razmerah je organizator dobro izpeljal tekmovanje. Težave so bile z izdelavo štartne liste. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 3  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 4.7  Skupna ocena 6.38 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Sklep št. 3 
Na Zimskem DP v metih za st. mladinski in pionirski kategoriji niso nastopili: 
BRE: Lokar Jan (kladivo-smi) 
KRKA: Kastrevc David Dušan (kopje-smi) 
PMB: Vogrin Ksenija (kopje-sme, disk-sme) 
TRK: Pavlin Mojca (kopje-pe, disk-pe) 

 

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

 
 
16. marec 2013 – DP v krosu za vse kategorije v Mariboru 
                              (organizator AD Štajerska Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 245 atletov in atletinj iz 29 klubov in treh osnovnih šol. 
Tekmovanje je bilo glede na vremenske razmere solidno pripravljeno in izvedeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 3.8 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 4 
Prijavnica 3.8  Skupna ocena 5.76 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 



 

24. marec 2013 – Mednarodno tekmovanje v hoji v Sežani 
                              (organizator Zavod za šport Sežana) 
 

TK AZS je opravila sestanek z organizatorjem tekmovanja, kjer jim je bila predstavljena 
organizacija tekmovanja. Na samem tekmovanju so bile še vedno določene organizacijske 
pomanjkljivosti. 
 

Sklep št. 4 
Organizacija sodniškega dela na tekmovanju ni bila opravljena na predpisanem nivoju. 
Organizator tekmovanja mora v prihodnje dosledno upoštevati določila o organizaciji 
tekmovanj, kamor sodi tudi delo sodniške žirije.  

 
 
 

20. april 2013 – Miting (organizator AK Brežice) 
 

Pomanjkljivosti: 
o tekmovališče za kroglo - površina kroga poškodovana, zgornji rob obroča je višji od nivoja 

zemljišča izven kroga 
o zaščitna mreža za disk in kladivo je na več mestih strgana. 

 

Sklep št. 5 
AK Brežice mora nujno sanirati zaščitno mrežo zaradi varnosti tekmovalcev in 
tekmovališče za kroglo. 

 
 
20. april 2013 – DP v dolgih tekih za vse kategorije na Ravnah 
                            (organizator KAK Ravne) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 80 atletov in atletinj iz 23 klubov. Tekmovanje je bilo dobro 
pripravljeno in izvedeno. Pred DP je bil izveden miting. Časi so bili ročno izmerjeni zaradi težav 
merilne ekipe Timing Ljubljana. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.53 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Sklep št. 6 
Na DP v dolgih tekih niso nastopili: 
SLG: Ožir Patricija (2000m-peU14) 
TRK: Bajželj Meta (3000m-peU16) 

 

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

 
 
21. april 2013 – Miting (organizator AD Bled) 
 

 

Sklep št. 7 
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 (omejitev števila nastopov), se 
diskvalificira: 

 

Ulčar Tilen / ADAS – 200 m (pionirji U12) 
Cukjati Hana / KOB – 200 m (pionirke U14) 
Istenič Zala / MASS – 200 m (pionirke U12) 
 
 



4. in 5. maj 2013 – Kvalifikacije APS za člane in članice v Mariboru 
                                (organizator AD Štajerska Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 250 atletov in atletinj iz 25 klubov in 2 držav. Organizator 
tekmovanja je vložil ogromno truda in dela, da je bilo tekmovanje kljub neugodnemu vremenu 
izpeljano zelo dobro. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial - 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4 
Prijavnica 4  Skupna ocena 6.90 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
 
12. maj 2013 – Ekipno DP za mladince in mladinke v Ljubljani 
                          (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 460 atletov in atletinj iz 34 klubov. Tekmovanje je bilo solidno  
pripravljeno in izvedeno. Pri vseh disciplinah je bilo premalo sodnikov. Bilo je nekaj manjših 
poškodb. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 3.63 
Prijavnica 4  Skupna ocena 6.34 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 

Pomanjkljivosti: 
o Sintetična prevleka na nekaterih mestih zelo razpokana 
o Pri vodni zapreki je voda tekla po stezi 
o Zaščitna mreža pri kladivu strgana na nekaterih mestih 
o V rezultatni listi manjka v teku na 100 m za mladinke več kot polovica reakcijskih časov in 

v teku na 200 m za mladinke skoraj tretjina; tudi v ostalih disciplinah ni navedenih nekaj 
reakcijskih časov 

 

Sklep št. 8 
Ljubljanska atletska društva morajo doseči, da bo upravljalec saniral navedene 
pomanjkljivosti. Nujno je potrebno sanirati zaščitno mrežo zaradi varnosti tekmovalcev. 

 

Sklep št. 9 
 

V prvi skupini skoka v daljino za mladinke se v prvi in delno drugi seriji veter ne prizna, 
ker se sodnik na vetromeru pozabil odstraniti pokrovček. 

 

Sklep št. 10 
Na Ekipnem DP za mladince in mladinke niso nastopili: 
BLED: Kudič Elvis (200m), Kolman Ajda (100m) 
DTO: Pavlin Lea (daljina, troskok) 
GO: Miklavčič Rok (100m, disk) 
KP: Trebše Gašper (400m ovire), Rahotin Veronika (višina) 
KRKA: Zupančič Urban (110m ovire), Klobučar Lovro (400m ovire, krogla), Keserič Luka (1500m), 
 Černič Tina (disk, kladivo, kopje), Jurečič Ana (višina), 
 Skrt Anamarija (100m), Repše Anita (200m) 
KRO: Hribar Maks (palica), Crnjak Valentina (200m) 
MASS: Fakin Miha (100m), Mramor Blaž (višina), Rozman Timotej (400m) 
PAN: Balažic Benjamin (200m) 
PT: Jurmić Simon (krogla), Korpič Lesjak Maruša (100m), Čabrian Katja (3000m) 



VEL: Kotnik Jure (krogla), Aubreht Primož (krogla, kopje), Dolar Kevin (1500m), 
 Trupej Anja (100m ovire), Cafuta Ana (100m), Češek Dominika (200m) 
VRH: Zupan Pia (višina) 
ŠTA: Gomilšek Samo (800m), Rebernik Dorotea (800m), Kljajič Ana (200m) 
ŽALEC: Cizej Štamol Evelina (100m, daljina) 

 

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

 
V štafetnem teku 4x100 m in 4x400 m za mladince in mladinke je bilo veliko nastopajočih, ki niso 
nastopili v predhodno prijavljeni disciplini oziroma sploh niso bili prijavljeni za nastop v štafeti. Na  
ekipnem tekmovanju so možne zamenjave na tehničnem sestanku oziroma v štafetah še eno uro 
pred pričetkom discipline. 
V primeru, da bi TK AZS dosledno upoštevala Razpise tekmovanj, bi morala vse omenjene primere 
sankcionirati z diskvalifikacijo, kar bi za seboj potegnilo diskvalifikacijo večjega števila štafet. 
Po razpravi je bil sprejet sklep: 
 

Sklep št. 11 
 

TK AZS bo navedene kršitve spregledala in ne bo opravila diskvalifikacij. Za leto 2014 
se določila za ekipna tekmovanja natančneje precizirajo. 

 
 
13. maj 2013 – Miting v Kopru (organizator AK Koper) 
 

 

Sklep št. 12 
AK Koper mora v prihodnje k organizaciji mitingov p ristopiti z vso odgovornostjo in po 
standardih, ki veljajo v Sloveniji. V primeru, da se ti standardi ne bodo upoštevali, se 
rezultati ne bodo priznali. 

 
 
18. maj 2013 – DP v polmaratonu v Radencih (organizator ŠD Radenci) 
 

Tekaška prireditev v Radencih je tradicionalno uspela. Tekmovanje je bilo dobro vodeno, saj v 
pripravi dogodka sodeluje veliko število ljudi. Velika množica tekačev je prerasla zmogljivosti, ki 
jih dopušča štartno-ciljni prostor. 
Številna medicinska služba je imela 20 intervencij (dehidracije). Sodniška služba je slabo opravila 
delo (tekač na 21 km usmerjen v drugi krog). Opravljena je bila kontrola dopinga. 
 

Sklep št. 13 
Antidoping služba je samostojna služba, ki mora imeti svoje vročevalce vabil za odvzem 
na kontrolo dopinga. To nalogo ne morejo opravljati sodniki istočasno s sodniškimi 
nalogami. 

 
Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 3 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 5.78 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 



 

18. maj 2013 – Miting (organizator AK Triglav, Kranj) 
 

 

Sklep št. 14 
Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 (omejitev števila nastopov), se 
diskvalificira: 

 

Pristavec Maja / AD Bled – krogla (mlajše mladinke) 
Mužina Nik / NAK – 150 m (pionirji U10) 
Oblak Maj / NAK – 200 m (pionirji U12) 
 
Sklep št. 15 

Zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013 – pravilo: pionir / pionirka U12, ki 
nastopi v teku na 600m ali na daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi 
disciplini -  se diskvalificira: 

 

Navodnik Hana Paulina / KAK – 60 m 
Bahčič Jakob / KP – vortex 
Vaupotič Sašo / TRK – daljina 
 
 

AD 4. – rekordi na prostem 
 
ČLANICE  
2000 m zap. 6:39.50  MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 12.05.2013 Ljubljana 
 

STAREJŠE MLADINKE 
2000 m zap. 6:39.50  MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 12.05.2013 Ljubljana 
 
MLAJŠI MLADINCI  
Kopje-700    76.97  MUHAR Matija-96 SAT 03.03.2013 Ptuj 
 

MLAJŠE MLADINKE 
Krogla-3         15.19  AVBELJ Manca-96 DOM 13.04.2013 Domžale 
 

PIONIRJI – U16 
400 m 50.37  ZUPANC Anej-98 KLC 12.05.2013 Ljubljana 
 50.34  ZUPANC Anej-98 KLC 18.05.2013 Kranj 
 

PIONIRJI - U14 
300 m 38.50 GRAHOVAC Gregor-00 MASS 18.05.2013 Kranj 
 
PIONIRKE - U14 
Krogla-2 12.28  KUŽNIK Žanin-00 BRE 20.04.2013 Brežice 
 
PIONIRKE - U12 
Krogla-2 10.33  KLEMENČIČ Taja-02 ŠDN 18.05.2013 Kranj 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
Vortex 50.07  KLEMENČIČ Taja-02 ŠDN 18.05.2013 Kranj 
 
Sklep št. 16 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem. 
 
Popravi se lista rekordov v članski kategoriji. Rekorda Milana Baleka v tekmovalni hoji sta bila dosežena 
na stezi (AZS je rekorda do sedaj vodila kot da sta bila dosežena na cesti). 
 
Hoja 10.000 m 42:19.1  BALEK Milan-50 ŽAK 09.06.1990 Celje 
Hoja 20.000 m 1.28:03.2  BALEK Milan-50 POM 28.08.1983 Postojna 
 
 



AD 5 
 
V Informacijski sistem AZS (IS AZS) so društva pričela s prijavo svojih tekmovalcev v mesecu aprilu. 
Pred uporabo IS AZS je bil organiziran seminar za sekretarje društev, vendar je bila udeležba slaba. Tudi 
zaradi menjave programerjev je implementacija počasna, prav tako pa se pojavljajo občasno težave s 
prijavami. Pomanjkljivosti se sproti odpravljajo. 
 
 

AD 6 
 
Svetovna in evropska atletska zveza najavljata certificiranje množičnih tekaških prireditev, zato bomo k 
temu pristopili tudi v Sloveniji. Vsako leto je v Sloveniji več kot 500 tekaških prireditev. Pristopi k 
organizaciji in izvedba so različni. AZS bo zaradi različnosti poskušala poenotiti organizacijo tekmovanj in 
poiskati sinergijo z organizatorji. 
 
 

AD 7 
 
AK Gorica Nova Gorica se je pritožil na diskvalifikacijo Urbana Čehovina v skoku v daljino na DP v 
dvorani za člane. Diskvalifikacija je bila opravljena zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanj 2013. 
 

Sklep št. 16 
TK AZS je ponovno pregledala dokumentacijo in po razpravi zavrnila pritožbo. V 
veljavi ostaja sklep št. 15, sprejet na 1. seji dne 4. marca 2013. 

 
 

AD 8 
TK AZS poziva vsa društva, da opravijo pregled objektov, naprav, opreme in vseh orodij. V kolikor je 
potrebno, naj se opravi sanacija tekmovališč. Za izvedbo atletskega tekmovanja mora biti zagotovljena vsa 
oprema, z zadostnim številom orodij za posamezne starostne kategorije. 
 
 

AD 9 
 
1. 
Andrej Jeriček je poslal dopis v zvezi z žrebanjem skupin na 100 m in 200 m na kvalifikacijah APS za 
člane in članice. Po Razpisih tekmovanj so pri žrebu upoštevana Pravila za atletska tekmovanja. Delegat 
AZS je v navedenem primeru naredil štartno listo v skladu z določili in o tem seznanil Andreja Jerička že 
na samem tekmovanju. Tekmovanje je dvo nivojsko – začne se s kvalifikacijami in konča s finalom, kjer se 
najboljši tekmovalci srečajo v finalu. 
TK AZS oziroma delegati AZS bodo dosledno upoštevali 166. člen Pravil za atletska tekmovanja. 
2. 
Timing Ljubljana je opravil test naprave za zaznavanje napačnega štarta pri proizvajalcu. Prav tako je dal v 
preverbo vse odčitke časov z dvoranskih tekmovanj. V odgovoru je proizvajalec navedel, da naprava za 
zaznavanje napačnega štarta v celoti izpolnjuje njihove standarde (Lynx). Težava je v tem, da IAAF teh 
naprav še ni certificiral in so dovoljene vse naprave, ki izpolnjujejo zahteve iz Pravil za atletska 
tekmovanja. 
Na prihodnjih tekmovanjih bo operater na napravi za zaznavanje napačnega štarta seznanil štarterske ekipe 
in glavnega sodnika za teke z delovanjem naprave. 
3. 
Izobraževanje sodnikov pripravnikov v tekmovalni hoji bo v začetku junija. Koordinacijo z italijanskim 
predavateljem prevzame Andrej Udovč. 
4. 
TK AZS je prejela dopis trenerja Boštjana Bradeška, da bi se kandidatom za nastop na OFEM dovolil 
nastop na ekipnem članskem DP ali finalu APS za člane in članice. Strokovni svet naj posreduje program 
disciplin in predvideno število nastopajočih. Za izvedbo mitinga se pozove društva oziroma se izvede 
miting v okviru Ekipnega članskega DP. 



5. 
Andreja Jošt se je udeležila izobraževanja pri IAAF – ženske v organizaciji tekmovanj. Za posvet delegatov 
AZS bo pripravila kratek povzetek z izobraževanja. 
6. 
Delegat AZS ima v skladu s Pravili za atletska tekmovanja pravico, da odobri nastop izjemoma iz 
opravičljivih razlogov v naslednji disciplini tudi, če atlet v predhodni disciplini ni nastopil. 
V zapisniku te discipline in v rezultatih se pod opombo zapiše, da gre za odobritev delegata AZS in se 
atleta ne diskvalificira. 
7. 
Predstavljen je bil predlog sprememb in dopolnitev Pravil za atletska tekmovanja na vseh segmentih. 
Spremembe bodo obravnavane in potrjene na kongresu IAAF v Moskvi. 
8. 
Na koledarski borzi in tudi na trenerskem posvetu je bila podana pobuda, da bi na DP za mlajše člane / 
članice lahko nastopili tudi člani in članice. TK AZS je odločila, da organizator DP za mlajše člane / 
članice razpiše miting za člansko kategorijo v vseh disciplinah, ki so na omenjenem DP. Štafete se ne 
razpišejo. Nastopijo lahko domači in tuji atleti. 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 


