
  

 

Letali�ka cesta 33c,   1122    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 

 
3. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 6. julija 2009 
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Gabrijel Ambro�ič, Peter Drofenik, Andrej Udovč, Zdravko Peternelj 
Odsoten: Matija Molnar (opravičeno) 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 2. seje 
2. Ocenjevanje tekmovanj in izobra�evanje 
3. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
4. Analiza meritve časov in obdelava podatkov 
5. Homologiranje rekordov na prostem 
6. Razno 
 
AD 1. 
 

Nerealiziran sklep �t. 7, sprejet na 1. seji TK AZS - idejne re�itve medalj - se posredujejo komisiji 
do konca septembra 2009. 
 

Sklep �t. 1 
Zapisnik 2. seje se potrdi. 

 
AD 2. 
 

TK AZS spreminja svoj dosedanji, ustaljeni način dela, ko je po analizi v obeh strokovnih organih 
poslala organizatorju tekmovanja poročilo delegata AZS in glavnih sodnikov. 
Analiza posameznega tekmovanja, upo�tevajoč poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov, bo v 
prihodnje zapisana v zapisnikih TK AZS. V zapisniku bo podana tudi celovita ocena o vodstvu 
tekmovanja s strani komisije. 
Prav tako načrtujemo konec leta 2009 izobra�evanje za vodje tekmovanj. Čedalje pogosteje se 
dogaja, da to funkcijo opravljajo osebe z malo znanja o organizaciji tekmovanj. Tekmovanja niso 
načrtovana, delovanje posameznih slu�b v organizaciji tekmovanja ni koordinirano, tekmovanje ni 
vodeno. V letu 2010 bo moral organizator tekmovanja zagotoviti za vodjo tekmovanja osebo, ki bo 
imela opravljeno izobra�evanje.  
 
AD 3. 
 

Analiza Ekipnega DP za mladince in mladinke (Novo mesto, 18. april 2009) je �e bila opravljena. 
V suvanju krogle za mladinke je Pavlič Petra (Dom�ale) dosegla rezultat, ki izrazito odstopa od 
vseh njenih leto�njih rezultatov. V pisni izjavi njen trener izjavlja, da je na tekmovanju sli�al 
rezultat 11.09m. Očitno je pri�lo do napake pri zapisnikarski mizi, ki je zapisala rezultat 13.09m. 
Prav tako v dru�tvu ne bodo vodili tega rezultata kot klubski rekord. 
 

Sklep �t. 2 
TK AZS na osnovi pisne izjave trenerja popravlja rezultat v suvanju krogle iz 13.09m na 
11.09m. Popravijo se tudi točke za njen najbolj�i rezultat na tekmovanju, ki zna�a 
11.41m. 



 

9. in 10. maj 2009 � KV APS za člane in članice v Ljubljani 
                                  (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

V KV APS je nastopilo 34 dru�tev. V nekaterih disciplinah je nastopilo manj kot �est tekmovalcev 
(mo�ki: 5000m, 110m ovire, troskok; �enske: 100m ovire, 400m ovire). Oba dneva so bili primerni 
vremenski pogoji za tekmovanje. Zaradi velikega �tevila tekmovalk v skoku v daljino sta bili 
formirani 2 skupini, ki sta tekmovali istočasno v isto smer na dveh tekmovali�čih. 
Organizacija tekmovanja je bila v primerjavi z organizacijo prej�njih tekmovanj tokrat na nekoliko 
ni�jem nivoju � prvi dan stadion ni bil pripravljen za tekmovanje. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Premalo se je zavedalo, da je odgovorno za celovito delovanje sistema v skladu s pravili in drugimi 
akti, ki se nana�ajo na organizacijo in izvedbo tekmovanj. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Upravljalec stadiona do pričetka tekmovanja ni postavil konstrukcije z za�čitno mre�o, zato se je 
tudi meti diska izvedel na pomo�nem tekmovali�ču. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Sektorske črte pri krogli so bile zarisane z belim prahom, �iroke 3cm in z nejasnimi robovi. 
Prvi dan tekmovanja je bilo potrebno zamenjati stojalo za skok v vi�ino letvico po odločitvi GS. 
Tekmovali�če za daljino je bilo pripravljeno tik pred pričetkom discipline. Za 2. dan tekmovanja na 
zahtevo GS niso po�kropili mivke (bila izredno suha). 
Sektor metali�ča pri disku in kladivu je bil 1. dan pre�irok za 15cm, 2. dan je bil popravljen. 1. dan 
sta pri disku in kladivu manjkali ura za koncentracijo in semafor.  
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Rezultatna lista nima naslovnice, nima sestave vodstva tekmovanja in posameznih slu�b, prav tako 
niso navedene uradne osebe na tekmovanju (delegat AZS, glavni sodniki, prito�bena komisija). 
 

4. Prijavnica 
V prijavnici se je pojavilo nekaj tekmovalcev brez klubskih dresov. Po izjavi tekmovalcev jim jih 
klubi niso zagotovili dresov. Delegat AZS jim je dovolil nastop. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Obve�čanje gledalcev je bilo zelo dobro. 
 

6. Ceremonial 
Proglasitev ni bilo. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana je dobro opravil delo. Manj�a te�ava se je zgodila v 1. skupini teka na 1500 m za 
mo�ke, kjer je odpovedala naprava za elektronsko merjenje časov. V 2. skupini so bili elektronsko 
izmerjeni časi. Po pravilih se upo�tevajo časi, ki so bili v obeh skupinah izmerjeni na enak način, 
ker pa obstajajo ročno izmerjeni časi, se le-ti upo�tevajo kot uradni in so tudi veljavni po Pravilih za 
atletska tekmovanja 
 

9. Medicinska slu�ba 
Resnej�ih posegov ni imela. Pri metu kopja je padel Homar Matev� (Kronos), se popraskal po 
obrazu in ni nadaljeval s tekmovanjem. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Delo sodnikov je bilo korektno in v skladu s pravili. �tevilo sodnikov na tekmovanju ni bilo v 
skladu s priporočili. Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo. 
 
 
 
 



16. in 17. maj 2009 � Ekipno prvenstvo za člane in članice v Celju 
                        (organizator AD Kladivar Celje) 

 

Na ekipnem članskem tekmovanju je nastopilo 24 dru�tev v mo�ki in 15 dru�tev v �enski 
konkurenci. Več kot polovica dru�tev v obeh kategorijah ni imela tekmovalcev v vsaki disciplini. 
V nekaterih disciplinah je nastopilo manj kot �est tekmovalcev (mo�ki: 5000m; �enske: 4x400m). 
Oba dneva so bili primerni vremenski pogoji za tekmovanje. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodja tekmovanja je bil hkrati tudi napovedovalec. V Celju so pogosto dogaja, da ena oseba 
opravlja istočasno več funkcij. �e ob pripravi �tartne liste se je predlagani okvirni urnik delno 
korigiral na osnovi �tevila prijavljenih. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
V sektorju metali�ča in izven njega na krogli in kladivu so bile luknje od prej�njih tekmovanj in 
treningov, kar povzroči mo�nost netočnega ocenjevanja padca orodij in nevarnost po�kodbe 
sodnikov. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba ni poskrbela za primernost urejenost sektorja metali�ča krogle in kladiva. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Dobro opravila svoje delo. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Podelitev pokalov in plaket bi bila lahko bolj svečana (z avizom). Na podelitvi je bilo malo atletov 
in dru�tev. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana dobro opravil delo. 
 

9. Medicinska slu�ba 
V skoku s palico se je huje po�kodoval Rupar Matej (AD MASS). V poskusnem skoku mu je 
zdrsnila roka in ga ja katapultirana palica udarila v medno�je. Z re�evalnim vozilom je bil prepeljan 
v celjsko bolni�nico, od tam v KC Ljubljana, kjer je bil operiran. Medicinska slu�ba je oskrbela �e 
nekaj la�jih po�kodb mi�ic. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Sodni�ka slu�ba je bila okrepljena s sodniki iz �entjurja, �alca in Velenja. �irije so bile 
polno�tevilne in so svoje delo opravile korektno. Sodnikov na stezi je bilo premalo. 
 
 
 
 

23. maj 2009 � Mednarodni miting mladih v Kranju (organizator AK Triglav Kranj) 
 

Organizator je izpeljal po vrsti �e 15. miting za starostne kategorije U8, U10, U12, U14, U16, 
mlaj�e mladince / mladinke, starej�e mladince / mladinke ter člane / članice. Na skoraj celodnevnem 
tekmovanju je nastopilo veliko tekmovalcev (cca 600) zlasti v mlaj�ih kategorijah, sodelovali pa so 
tudi atleti iz Hrva�ke.  
Organizator je izvedel tudi disciplini 400 m ovire za mlaj�e mladince / mladinke, ki pa nista bili 
razpisani. 
 



Sklep �t. 3 
Rezultati teka 400 m ovire za ml. mladince / mladinke se ne priznajo, ker organizator o 
izvedbi dodatnih disciplin ni obvestil AZS in vsa atletska dru�tva najkasneje 48 ur pred 
pričetkom tekmovanja. 

 
 
23. in 24. maj 2009 � Odprto DP v mnogobojih v Bre�icah (organizator AK FIT Bre�ice) 
 

Na odprtem DP je nastopilo izredno malo slovenskih atletov: 
ČI-3x (vsi odstopili)  ČE-1x  
SMI � nihče   SME-2x 
MMI-4x   MME-4x 
PI-nihče   PE-5x 
Nastopili so �e atleti iz Avstrije, Hrva�ke in Srbije. 
Oba dneva so bili neugodni vremenski pogoji za tekmovanje (zelo vroče, veter spremenljive smeri 
in moči). 
Po posameznih slu�bah je bilo premajhno �tevilo osebja, kar v določenem trenutku lahko povzroči 
te�ave. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Malo�tevilno vodstvo tekmovanja je v danih pogojih dobro izpeljalo tekmovanje. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Za tekmovanje sta bili pripravljeni dve skakali�či za skok v vi�ino. Na enem skakali�ču so se 
uporabljala stara stojala. V skoku s palico sta se uporabili dve skakali�či, vendar je skakali�če za 
skok ob palici pri cilju mo�no uporabljati zgolj za trening. 
Za�čitna mre�a za disk ni v skladu s pravili. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba ni poskrbela za primerno označitev stranskih črt pri krogli. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana dobro opravil delo. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Posredovala je v nekaj primerih (po�kodba hrbta in gle�nja, mi�ic). 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Na tehničnih disciplinah je bilo dovolj sodnikov, pri tekih in kontroli steze pa premalo. Zapisnikarja 
pri elektronskem merjenju časov ni bilo. 



 
 

24. maj 2009 � Miting mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice Vzajemna v 
                          Slovenski Bistrici (organizator AD Almont Slov. Bistrica) 
 

Tekmovanje je bilo dobro in lepo pripravljeno. Vodenje tekmovanja je prevzela ekipa, ki se je v 
leto�njem letu udele�ila izobra�evanja za vodje tekmovanj in vodje tajni�tva. 
Na tekmovanju je nastopilo malo slovenskih atletov. Pribli�no 30% atletov sploh ni nastopilo v 
finalu teka na 100 m. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je svoje delo dobro opravilo. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Na tekali�ču se slabo vidijo talne oznake. Slabo vidna sredi�čna točka pri kladivu. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Ni očistila prve steze na tekali�ču. Za prehod na notranjo stezo pri teku na 800m so bili postavljeni 
neregularni sto�ci. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana dobro opravil delo. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Ni imela dela. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Sodni�ka slu�ba je bila okrepljena s sodniki iz Maribora in Ptuja. �irije so bile polno�tevilne in so 
svoje delo opravile korektno. 
 
 
30. maj 2009 � DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke U14 in U12 v 
                          Mariboru (organizator AK Poljane Maribor) 
 

Nastopilo je 133 atletov / atletinj iz 16 dru�tev. 
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili zelo neugodni (hladno-10 stopinj, ves čas tekmovanja 
de�evalo, občasno močno pihal veter). 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je svoje delo dobro opravilo. S predstavniki dru�tev je bilo dogovorjeno, da 
tekmovanje poteka brez vmesnih odmorov. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Brez pripomb. 



3. Tehnična slu�ba 
Semaforji so bili postavljeni, vendar jih niso uporabljali na tekmovanju. Ni bil postavljen pokazatelj 
vetra. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Na tekmovali�čih so bili trenerji in spremljevalci. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana dobro opravil delo. Okvara vetromera in �tartne pi�tole. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Ni imela dela. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Sodni�ke �irije niso bile polno�tevilne, vendar so svoje delo opravile korektno. 
 
 
1. junij 2009 � Miting mednarodne atletske lige za veliko nagrado zavarovalnice Vzajemna v 
                          Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na drugem mitingu mednarodne atletske lige je nastopilo več slovenskih atletov kot na prvem 
mitingu. Glavni del mitinga je potekal v večernem terminu. Pred glavnim mitingom je bil izveden 
miting za mlaj�e kategorije, kar je imelo za posledico, da je bilo v glavnem delu mitinga na tribuni 
več gledalcev. 
Spodrsljaj vodstva tekmovanja je bil v tem, da je dovolilo postavitev vozila sponzorja znotraj 
tekali�ča (cca 10m od cilja), kar pa ni v skladu s pravili tekmovanja in pravili o reklamah. 
Vremenski pogoji za tekmovanje niso bili najbolj primerni (oblačno in vetrovno). 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Glede na rang tekmovanja ni bilo pravega vodenja tekme.  
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Brez pripomb. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Tekali�če je bilo umazano. Trava je rasla med robnikom in tartanom. Sektorske črte pri krogli in 
kopju so bile zarisane napačno, ki pa so se na opozorilo GS zarisale pravilno. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Proglasitev je bila samo v memorialni disciplini teka na 100m.. 
 



7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Zadovoljivo. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana dobro opravil delo. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Posredovala pri dveh manj�ih po�kodbah. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Sodni�ke �irije so bile zadovoljivo zasedene, vendar so svoje delo opravile korektno. Zapisnikarja 
pri elektronskem merjenju časov ni bilo. 
 
 
 
4. junij 2009 � Miting v skokih in metih v Kranju (organizator AK Triglav Kranj) 
 

Organizator je izvedel miting v skokih in metih. Zaradi majhnega �tevila nastopajočih so istočasno 
tekmovali mo�ki in �enske v troskoku, metu kladiva in diska. 
Organizator je izvedel tudi met kopja za članice z eno tekmovalko. 
 

Sklep �t. 4 
Rezultati meta kopja za članice se ne priznajo, ker organizator o izvedbi dodatnih 
disciplin ni obvestil AZS in vsa atletska dru�tva najkasneje 48 ur pred pričetkom 
tekmovanja. 

 
 
6. in 7. junij 2009 � Finale APS za člane / članice v Velenju (organizator AK Velenje) 
 

Po objavljenem seznamu finalistov APS za člane / članice je do roka svoj nastop v finalu 
odpovedalo cca 25% atletov. Odpovedane nastope atletov so nadomestili rezervni tekmovalci (v 
nekaterih disciplinah so se v finale uvrstile vse rezerve). 
V nekaterih disciplinah je v finalu APS nastopilo manj kot �est tekmovalcev (mo�ki: 5000m, 3000m 
zapreke; �enske: 3000m, 5000m, 3000m zapreke, troskok).V kar precej disciplinah sploh ni bilo 
podeljenih vseh 12 točk. 
Na finalu APS je bilo uvr�čenih 25 dru�tev v mo�ki kategoriji in 24 dru�tev v �enski kategoriji.  
Oba dneva niso bili najbolj primerni vremenski pogoji za tekmovanje (vetrovno, vmes močan 
naliv). 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Glede na rang tekmovanja ni bilo pravega vodenja tekme. Zaradi nepravočasne priprave 
tekmovali�ča za troskok in vi�ino je pri�lo do 10 min zamude. 
Drugi dan tekmovanja je bilo prekinjeno tekmovanje v vi�ini za mo�ke in palici za �enske za 1 uro 
zaradi močnega naliva. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Tekmovali�ča so bila pripravljena, vendar rekviziti na tekmovali�čih (daljina, troskok, vi�ina) niso 
delovali. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Ni zagotovila nobene ure za merjenje časa poskusa za posamezna tekmovali�ča. Odrivne deske za 
troskok niso bile pripravljene pravočasno (pretrd plastelin). Pri skoku v vi�ino ni bilo mo�no 
spremeniti vi�ine letvice. Podalj�ka pomo�ne črte pri vi�ini sta bila prekratka. 
Slabo vidna ciljna črta. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. �tartne �tevilke s kratico kluba je imel samo zadnji tekmovalec. 



4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana dobro opravil delo. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Posredovala pri manj�ih po�kodbah. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
�tevilo sodnikov na tekmovanju ni bilo v skladu s priporočili. Manjkali so predvsem sodniki na 
tekali�ču. Zaradi odsotnosti sodnikov na stezi je nepozoren tekmovalec v vi�ino zaprl pot 
tekmovalki na 800m, ki je padla, se pobrala in nadaljevala s tekom ter zasedla 2. mesto. 
 

Sklep �t. 5 
TK AZS diskvalificira mo�ko �tafeto AD �tajerska na 4x400m, ker je v �tafeti tekel 
neregistriran tekmovalec (�unkovič Uro�). 

 

Sklep �t. 6 
Ekipni vrstni red � člani: 
1. AD MASS Ljubljana � 369.5 točk, 2. AD Kronos Ljubljana � 283.5 točk, 3. AK Krka 

Novo mesto � 199.5 točk, 4. AD Kladivar Celje � 110 točk, 5. AK Velenje � 109 točk, 
�14. AK Poljane � 19.5 točk, 15. AK Koper � 19 točk, 16. AK Panvita M. Sobota � 
15 točk, 17. AK Portovald N. mesto � 14 točk, 18. AD Nova Aurora Koper � 13 točk, 
19.- 20. AD �tajerska Maribor in AK Kranj � 12 točk. Dalje je enak vrstni red. 

2. AK Velenje in AD Kladivar Celje zamenjata �e prejeti plaketi. 
 
 
13. junij 2009 � Miting v Murski Soboti (organizator AK Panvita) 
 

TK AZS je prejela zapisnik o merjenju vetra v skoku v daljino za pionirke U16, v katerem so bili 
zelo čudni podatki o vetru. Naknadno je prejela �e en zapisnik o vetru iste discipline. Oba zapisnika  
sta popolnoma različna. 
 

Sklep �t. 7 
TK AZS ne bo upo�tevala nobenega zapisnika o vetru. Rezultati niso veljavni in se bodo 
v statistiki upo�tevali pod posebno oznako. 
Organizator mora v prihodnje bolj resno pristopiti k organizaciji tekmovanja, da ne 
bodo atleti na račun povr�ne organizacije ponovno o�kodovani. 

 
 
13. in 14. junij 2009 � DP za mlaj�e člane / članice v Novem mestu (organizator AK Krka) 
 

Nastopili so tekmovalci iz 25 dru�tev. �e vrsto let lahko na tekmovanju nastopijo tudi st. mladinci / 
mladinke, vendar je v nekaterih disciplinah nastopilo manj kot pet tekmovalcev � ponekod tudi 
samo dva (mo�ki: 3000m, 110m ovire, 400m ovire, 3000m zapreke, 4x100m, 4x400m, daljina, 
troskok, vi�ina, palica); �enske: 100m, 200m, 800m, 1500m, 3000m, 5000m, 100m ovire, 400m 
ovire, 3000m zapreke, troskok, palica, krogla, disk, kladivo, kopje). 
Oba dneva so bili primerni vremenski pogoji za tekmovanje. 



Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodja tekmovanja ni imel pomočnikov in je sam opravljal �tiri funkcije (vodja tekmovanja, vodja 
tehnične slu�be, vodja sodni�ke slu�be, �tarter). 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
V jami za daljino in troskok je bilo premalo mivke. Pri skoku s palico so bile te�ave z levim 
stojalom. Na tekali�ču slabo vidne talne oznake. Nekatere izposojene ovire so se te�ko nastavile na 
določeno vi�ino. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Po ogledu terena z delegatom AZS so pomanjkljivosti odpravili. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana je imel te�ave zaradi slabega delovanja instalacij �e 1. dan tekmovanja na 
mitingu, kjer je pri�lo do zamude več kot 30 minut. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Posredovala pri manj�ih po�kodbah (rane, krči, po�kodbe kolena). 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Popolne �irije so bile skokih in metih. Pomanjkanje sodnikov se je čutilo pri tekih in tekih čez 
ovire. Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo. 
�tarter ni imel pomočnika. 
 
 

TK AZS je prejela dopis s strani trenerja AD MASS Ljubljana, v katerem opozarja na napačen �reb 
v teku na 100m in 200m ter na napačno napredovanje v finale.  
Po pregledu �tartne liste je ugotovljeno, da je pri�lo do napake pri �rebu in razvr�čanju tekmovalcev 
po progah glede na prijavljene čase. Napredovanje v finale je bilo v skladu s 166. členom Pravil za 
atletska tekmovanja. 
 

Sklep �t. 8 
TK AZS bo opozorila vse delegate AZS, da so v prihodnje bolj pozorni na upo�tevanje 
166. člena Pravil za atletska tekmovanja. Prav tako apeliramo na vsa dru�tva, da 
pripombo na iz�rebane skupine v prihodnje posredujejo �e pred tekmovanjem in ne po 
končanem tekmovanju. 

 

Sklep �t. 9 
TK AZS diskvalificira mo�ko �tafeto AD �tajerska na 4x400m, ker je v �tafeti tekel 
neregistriran tekmovalec (�unkovič Uro�). 



 

13. in 14. junij 2009 � Miting v Novem mestu (organizator AK Krka) 
 

Organizator tekmovanja je oba dneva pred DP za ml. člane / članice izvedel �e miting. Na tekmi je 
bilo izrazito pomanjkanje sodnikov, zlasti na stezi. 
Razpisana je bila tudi disciplina 400m ovire za vse kategorije. Med ml. mladinci je na 400m ovire, 
vi�ine 84 cm, nastopil Krese Damjan iz AD Kronos Ljubljana, ki pa je �e član. 
 

Sklep �t. 10 
TK AZS diskvalificira Damjana Kreseta na 400m ovire. 

 

Sklep �t. 11 
TK AZS bo v podobnih primerih v prihodnje diskvalificirala celotno skupino. 

 
 
21. in 22. junij 2009 � DP za ml. mladince / mladinke v Dom�alah 
                                    (organizator AK Dom�ale) 
 

V soboto dopoldne je močno de�evalo, temperature so bile nizke, na Dom�ale pa so se ob močnem 
grmenju zlivale velike količine de�ja, ki so tekmovali�ča spremenila v ogromne lu�e, nekatera med 
njimi so bila z vodo popolnoma zalita. Organizatorji niso videli mo�nosti organiziranja varnega 
tekmovanja, klici iz nekaterih klubov pa so jih spodbudili, da so poklicali delegata AZS in ga 
vpra�ali o smiselnosti tekmovanja v nemogočih razmerah. Stopil je v kontakt s tekmovalno 
komisijo, na spletu smo spremljali radarsko sliko padavin, ki ni dajala upanja, da bo prenehalo 
de�evati. Delegat AZS je poklical tudi de�urnega meteorologa (2x), ki mu je zagotovil, da bo 
de�evalo do 17. ure, za naprej se pa ne ve. Vse navedeno se je odvijalo okoli 13. ure, ko so iz 
različnih klubov �e spra�evali ali naj se sploh odpravijo od doma. Ker smo jim �eleli privarčevati 
morebitno nepotrebno vo�njo v Dom�ale, smo �eleli odločitev sprejeti dovolj zgodaj, ne pa tudi 
nepremi�ljeno, zato je potekalo stalno posvetovanje med organizatorji, delegatom AZS in 
tekmovalno komisijo ob skupnem spremljanju vremenskih dogajanj. Odločili smo se, da prvi dan 
tekmovanja odpovemo oziroma ga prestavimo na drug termin. Organizatorji so takoj obvestilo 
objavili na spletni strani in začeli klicati klube, da jim pravočasno sporočijo odločitev o prestavitvi 
prvega dne tekmovanja (zaradi bolj�e vremenske napovedi nedeljski spored ni bil vpra�ljiv). V 
času, ko je bila večina ekip �e obve�čena o prestavitvi prvega dne tekmovanja, je tudi postalo jasno, 
da mora biti program tega dne izpeljan v ponedeljek, saj je 22. junij 2009 zadnji dan za dose�eno 
normo za svetovno prvenstvo za mlaj�e mladince in mladinke. 
Kasneje se je napoved de�urnega meteorologa izkazala za napačno, saj je v Dom�alah prenehalo 
de�evati �e okoli 14.30 ure, ob mrzlem vremenu (12oC) pa so bila tekmovali�ča v stanju, ki bi sicer 
omogočala izvedbo tekmovanja, vendar v nekaterih disciplinah  zagotovo ne varne izvedbe. 
V večernih urah (po 18.00 uri) so predstavniki dveh klubov in skupina trenerjev iz Bergna 
zahtevali, da se v nedeljo izvede urnik prvega dne, v ponedeljek pa urnik drugega dne. Ocenjevali 
smo, da iz organizacijskih razlogov to verjetno ne bo izvedljivo, saj je bilo nemogoče zagotoviti, da 
bi bili o tej spremembi pravočasno obve�čeni prav vsi tekmovalci, nismo pa si mogli privo�čiti, da 
bi kateri od tekmovalcev (ali celo cel klub) v nedeljo pri�el tekmovat v disciplinah, ki so bile 
napovedane za ta dan, mi pa bi mu ponudili discipline prvega dne. Ker kljub temu nismo �eleli 
kategorično zavrniti predloga, je član tekmovalne komisije poklical predstavnike prvih petnajstih 
klubov iz seznama udele�encev, da preveri izvedljivost te spremembe. Nekateri med njimi so takoj 
izrazili pomisleke, en klub pa je bil izrecno proti predlogu. Pomisleki o mo�nosti uspe�nega 
obve�čanja vseh tekmovalcev so se izkazali za utemeljene, zato je ostala odločitev tekmovalne 
komisije, da se v nedeljo izvede urnik drugega dne in v ponedeljek urnik prvega dne, kar je bilo tudi 
objavljeno na spletni strani AZS. 
Po besedah delegata AZS je ob nedeljskem prihodu na tekmovali�če bilo sli�ati različna mnenja. 
Nekateri so menili, da je bila odločitev o odpovedi (oziroma prelo�itvi) sobotnega tekmovanja 
pravilna, nekateri so smatrali, da je bila preuranjena in nepotrebna. Pred samim tekmovanjem je 
sklical sestanek z vodji ekip ter jim razlo�il, katera razmi�ljanja so nas vodila pri odločitvi, kako je 
potekalo usklajevanje in zakaj je bila odločitev sprejeta tako zgodaj. Vpra�anj in pripomb k 
pojasnilu ni bilo, zato se je lahko brez obremenitev začelo s tekmovanjem. 



Na tekmovanju so nastopili tekmovalci iz 32 dru�tev. Oba dneva niso bili najbolj primerni 
vremenski pogoji za tekmovanje (de�, močan veter). 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je prvi dan pri�lo na stadion prepozno, saj so bili atleti dveh klubov �e pred 
zaklenjenim stadionom. Drugi dan se je situacija izbolj�ala. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Vsa tekmovali�ča so bila pripravljena za tekmovanje z naslednjimi pomanjkljivostmi: prestopna 
črta pri vi�ini je bila �iroka 4cm; linije na koncu korita ni bilo; premajhno �tevilo mo�kih krogel . 
 

3. Tehnična slu�ba 
Tekmovali�ča niso bila pripravljena za pregled 90 minut pred tekmovanjem zaradi poznega prihoda 
na tekmovanje. Drugi dan se je situacija izbolj�ala. 
Večino dela tehnične slu�be v Dom�alah opravijo sodniki. 
Tehnična slu�ba ni zagotovila dovolj semaforistov za drugi dan tekmovanja. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Rezultatna lista nima naslovnice, nima sestave vodstva tekmovanja in posameznih slu�b, prav tako 
niso navedene uradne osebe na tekmovanju (delegat AZS, glavni sodniki, prito�bena komisija). 
 

4. Prijavnica 
Brez pripomb. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana je opravljal meritve časov. Pred �tartom teka na 400m za ml. mladinke je kamera 
izgubila električno napajanje. Po izjavi Timing Ljubljana je nekdo iztaknil kabel. Pri poskusih 
ponovnega pri�iga se kamera ni odzivala, kar je trajalo nekaj časa. Ko se je kamera pri�gala, je 
ugasnil semafor na stadionu, ki pa je bil kasneje usposobljen.  
Nekaj drobnih te�av je bilo s �tartno pi�tolo pred pričetkom tekmovanja. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Ni posredovala. 
 

10. Sodni�ka slu�ba 
Sodni�ke �irije so bile prvi dan tekmovanja polno�tevilno zasedene. Drugi dan tekmovanja (delovni 
dan) jih je bilo manj. 
 

Sklep �t. 12 
TK AZS ne bo izrekla kazni za nenastope na DP za ml. mladince / mladinke. 

 

Sklep �t. 13 
Zaradi kr�enja določil Razpisov tekmovanj 2009 se diskvalificira: 

 
4x300m � ml. mladinci: AD �tajerska Maribor 
Ore�ič Miha � ni registriran na AZS 
 

4x300m � ml. mladinke: KAK Ravne 
(Kozlar Mojca � pionirka / 800m, 4x300m; Korde� Breda - pionirka / 800m, 4x300m / Pravilo: 
pionirka, ki nastopi v teku na 800m ali na dalj�i progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni drugi 
disciplini) 
 

 



4x100m � ml. mladinci: AD MASS I, Ljubljana 
(�ontar Luka � pionir / 100m, daljina, 4x100m / Pravilo: pionir sme v enem dnevu nastopiti največ 
v dveh disciplinah). 
Medalje za osvojeno 2. mesto v štafeti 4x100m prejme moška štafeta AK Triglav Kranj, medalje 
za osvojeno 3. mesto pa moška štafeta AK Poljane Maribor. 
 

4x100m � ml. mladinke: AK Dom�ale 
(Cerar Sa�a � pionirka / disk, kladivo, 4x100m / Pravilo: pionirka sme v enem dnevu nastopiti 
največ v dveh disciplinah). 
 
 
26. junij 2009 � Miting v Novi Gorici (organizator AK Gorica) 
 
Sklep �t. 14 

Rezultati skoka v vi�ino za člane se ne priznajo, ker organizator o izvedbi dodatnih 
disciplin ni obvestil AZS in vsa atletska dru�tva najkasneje 48 ur pred pričetkom 
tekmovanja. 

 
 
28. junij 2009 � APS za pionirje / pionirke U14 in U12 v Velenju (organizator AK Velenje) 
 

Nastopili so tekmovalci iz 30 dru�tev. Udele�ba v vseh disciplinah ni bila najbolj�a oziroma je bila 
slaba glede na �tevilo registriranih te starostne kategorije pri AZS (v 13 disciplinah je nastopilo pet 
oziroma manj atletov oziroma �tafet). Skupaj je bilo dose�enih 12 rekordov v obeh starostnih 
kategorijah. S strani dveh dru�tev so bili pritiski na delegata AZS po naknadni uvrstitvi v �tartno 
listo. 
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili slabi (oblačno, de�evno, vetrovno). 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Na tekmovali�ču skoka v vi�ino je bilo potrebno zamenjati stojalo. 
 

3. Tehnična slu�ba 
Zagotovila je samo en semafor za teke in skok v daljino. 
 

4. Tajni�tvo tekmovanja 
Brez pripomb. 
 

4. Prijavnica 
Tekmovalci iz prijavnice niso bili vodeni na posamezna tekmovali�ča. 
 

5. Objava rezultatov in napovedovanje 
Brez pripomb. 
 

6. Ceremonial 
Brez pripomb. 
 

7. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Nadzor terena je bil slab, saj so bili na terenu tekmovalci in trenerji. 
 

8. Meritve časov 
Timing Ljubljana je opravljal meritve časov. 
 

9. Medicinska slu�ba 
Ni posredovala. 



10. Sodni�ka slu�ba 
Sodniki na cilju in na stezi so bili brez zastavic. Prav tako ni bilo sodnikov na stezi (razen na 
predzadnji predaji �tafet). 
Sodni�ka �irija v metih ni bila polno zasedena. V zapisniku skoka v daljino so podatki o vetru 
vpisani v stotinkah. 
Ročni časomerilci na cilju so čase vpisovali v �tartno listo. 
 

Sklep �t. 15 
Timing Ljubljana pripravi zapisnike tekov za ročne časomerilce na cilju. 

 
 
AD 4. � sestanek TK AZS / Timing Ljubljana 
 
Predsednik in tajnik TK AZS sta opravila skupaj z direktorjem Timing Ljubljana analizo 
dosedanjega dela na področju meritve časov in obdelave podatkov. Govor je bil o sledečih temah: 
 

• informacija o certifikaciji stadionov (kabelske povezave) 
dogovor: Gojko Zalokar pripravi pogoje za delo merilne ekipe, ki se jih tudi vključi v 
poročilo o certifikaciji stadiona. 
 

• meritve časov na posamičnem tekmovanju O� v Novi Gorici 
dogovor: Gojko Zalokar ponovno preveri (pregleda) vse meritve in o sporno izmerjenih 
časih obvesti TK AZS. Od tega je odvisno priznanje rezultatov tekmovanja in rekordov. 
 

• objava rezultatov dvodnevnih tekmovanj na web strani AZS 
dogovor: Timing Ljubljana objavlja rezultate na spletni strani AZS tudi po prvem dnevu 
tekmovanja. 
 

• dva ali več oseb enak čas (zapis v tisočinkah sekunde) 
dogovor: Programsko zadeve ni mo�no urediti. V takem primeru se lahko dodatno napi�e 
tekst pod rezultatom. 
 

• čas izdelave �tartne liste glede na čas prisotnosti delegata oziroma poobla�čenca delegata 
dogovor: Gabrijel Ambro�ič bo na izobra�evanju osebja Timing Ljubljana prikazal način 
�rebanja pri izdelavi �tartne liste. 
 

• črni kvadratki na ciljni črti 
dogovor: Timing Ljubljana je na dveh �tadionih napačno zarisal kvadratke na ciljni črti. 
Prikazano je bilo pravilno zarisovanje. 
 

• za mlaj�e kategorije v �tartni in rezultatni listi (te�a orodja, razdalja in vi�ina ovir) 
dogovor: do konca sezone se ugotovi, ali je to programsko mogoče urediti. 
 

• oznaka za tujca s pravico nastopa na na�ih DP, pokalnih in ekipnih tekmovanjih 
dogovor: Programsko zadeve ni mo�no urediti. V takem primeru se lahko dodatno napi�e 
tekst pod rezultatom. 
 

• oznak za napredovanje (Q, q) ni v skupni razvrstitvi večih skupin na 60 m 
dogovor: Programsko se zadeva uredi v najkraj�em mo�nem času. 
 

• kdaj slovenska in kdaj dvojezična verzija �tartne liste 
dogovor: Dvojezična verzija se uporablja za EAA miting in mitinge mednarodne lige AZS. 
 

• naslovnica za �tartno in rezultatno listo 
dogovor: Programsko se uredi naslovnica za �tartno in rezultatno listo do konca sezone. 



Prav tako se do konca sezone programsko uredi: 
1. v rezultatni listi zaporedje disciplin na mnogobojskih tekmovanjih (glej posamični in 

ekipni mnogoboj) 
2. v preglednici skokov in metov ni zaveden tekmovalec, če ima tri neuspe�ne poskuse 

(glej DP MMI, vi�ina) 
3. popraviti vizuelni izgled (izpis) �tartne in rezultatne liste za kros 

 
 
AD 5. 
 
ČLANICE 
Kladivo     64.90  �PILER Barbara-92 FIT 06.06.2009 Velenje 
 
STAREJ�E MLADINKE 
Kladivo-4      63.44  �PILER Barbara-92 FIT 24.05.2009 Slov. Bistrica 
 64.10  �PILER Barbara-92 FIT 06.06.2009 Velenje 
 64.90  �PILER Barbara-92 FIT 06.06.2009 Velenje 
 
MLAJ�E MLADINKE 
Kladivo-4      63.44  �PILER Barbara-92 FIT 24.05.2009 Slov. Bistrica 
 64.10  �PILER Barbara-92 FIT 06.06.2009 Velenje 
 64.90  �PILER Barbara-92 FIT 06.06.2009 Velenje 
 
PIONIRJI � U16 
Palica 4.22  RENNER Robert-94 KLC 04.06.2009 Novo mesto 
 4.25  RENNER Robert-94 KLC 13.06.2009 Murska Sobota 
 4.35  RENNER Robert-94 KLC 13.06.2009 Murska Sobota 
 4.41  RENNER Robert-94 KLC 13.06.2009 Murska Sobota 
 4.50  RENNER Robert-94 KLC 13.06.2009 Murska Sobota 
 4.60  RENNER Robert-94 KLC 26.06.2009 Nova Gorica 
 
PIONIRJI - U14 
60 m      7.74 +0.8 KOHEK Jan-96 MASS 28.06.2009 Velenje 
 7.59 +0.9 KOHEK Jan-96 MASS 28.06.2009 Velenje 
200 m 24.91 +1.0 KOHEK Jan-96 MASS 28.06.2009 Velenje 
3000 m 9:51.93  GRUNFELD Kristian-96 �PELA 10.05.2009 Ljubljana 
Četveroboj 3.466  KOHEK Jan-96 MASS 30.05.2009 Maribor 
(60m-LJ / cona-�ogica-600m)   7.96 (-1.3)-5.18 (+0.3)-57.67-1:39.08 
 
PIONIRKE - U14 
60 m 7.91 +1.9 DEBEVEC Kaja-96 MASS 28.06.2009 Velenje 
1000 m 3:07.38  KARLOV�EK Sara-96 SEV 28.06.2009 Velenje 
4 x 200 m 1:49.79  AD ALMONT, Slov. Bistrica ASB 28.06.2009 Velenje 
   KUČIČ K.-96, BO�IČ T.-97, TRAJKOVIČ S.-96, DOVER D.-96 

Vi�ina 1.53  TRAJKOVIČ Sta�a-96 ASB 04.06.2009 Nova Gorica 
NAJBOLJ�I REZULTAT 
Vortex 54.63  KUMEK Gabriela-96 DOM 28.06.2009 Velenje 
 
PIONIRJI - U12 
200 m 29.13 +1.7 FARKA� An�e-98 DOM 28.06.2009 Velenje 
4 x 200 m 2:08.69  AK VELENJE VEL 28.06.2009 Velenje 
   SUBA�IČ A.-99, BLA�IČ A.-98, PIRMAN�EK J.-99, SUBA�IČ D.-99 
 

 
PIONIRKE - U12 
200 m 28.92 -1.1 SIMONČIČ Aneja-98 �ALEC 23.05.2009 Kranj 
 28.63 +0.5 SIMONČIČ Aneja-98 �ALEC 28.06.2009 Velenje 
600 m 1:47.86  PLAZNIK Maja-98 NAV 28.06.2009 Velenje 
Daljina (cona) 4.84 +2.0 BEDRAČ Maja-99 PT 28.06.2009 Velenje 
 4.85 +0.8 BEDRAČ Maja-99 PT 28.06.2009 Velenje 
Krogla-2 8.24  JARC Gaja-99 TRK 23.05.2009 Kranj 
 9.07  OMERZU Lara-98 FIT 28.06.2009 Velenje 
 9.48  OMERZU Lara-98 FIT 28.06.2009 Velenje 
 
Sklep �t. 16 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani. 
 



AD 6. 
 
TK AZS posreduje Strokovnemu odboru sodnikov naslednji pobudi: 

o pri ekipi, ki opravlja elektronske meritve časov, mora biti prisoten sodnik in ne sme biti član 
merilne ekipe, 

o pomočnik �tarterja mora voditi dokumentacijo, iz katere je razvidno, kdo �tarta in kdo ne ter 
mora to dokumentacijo po končanem tekmovanju oddati v tajni�tvo. 

 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambro�ič  
 


