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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

6. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 7. januarja 2014 ob 
15.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Andrej Udovč 
Odsoten: Borut Podgornik (opravičeno), ki s strinja s sklepi 
 
 

Dnevni red: 
1. Situacija pred začetkom tekmovalne sezone 2014 
 
AD 1. 
 

TK AZS je obravnavala priprave na tekmovalno sezono 2014 . Ker trenutno stanje ne zagotavlja  
uspešne izvedbe tekmovanj, je sprejela naslednje sklepe: 

1. Tekmovalna sezona 2013 je bila z izjemo dveh tekmovanj  v celoti izvedena v skladu z 
Razpisi tekmovanj 2013. Razlog za  neizvedbo omenjenih dveh tekmovanj je bil v plačilu 
storitve meritev časov in obdelave podatkov Timing-u Ljubljana. 

2. Priprave vseh elementov za tekmovalno sezono 2014 močno zamujajo. Zaradi zamude pri 
pripravi sistema organizacije tekmovanj je ogrožena tekmovalna sezona 2014. 

3. Koledarska borza razdelitve tekmovanj je bila izpeljana z zamudo in še zmeraj niso, razen 
znanih organizatorjev tekmovanj, določeni pogoji in načini izvedbe tekmovanj v 2014. 

4. Ni izdelan osnovni dokument, to so Razpisi tekmovanj 2014, ki natančno določijo vsa 
področja organizacije tekmovanj. 

5. TK AZS predlaga predsedniku AZS in UO AZS, da  Razpisi tekmovanj 2014 ostanejo 
vsebinsko enaki kot v letu 2013, z ustreznimi redakcijskimi popravki, kot to izhaja iz 
koledarske borze. Predlog je usklajen tudi z Luko Steinerjem, sekretarjem AZS. 

6. Meritve časov s sistemom za popolno elektronsko meritev časov in obdelavo podatkov 
(žreb, štartna lista, rezultatna lista), naj še naprej izvaja društvo Timing Ljubljana, ki je 
edino v Sloveniji verificirano in usposobljeno za izvajanje omenjenih storitev. 

7. S celotno problematiko priprav na tekmovalno sezono 2014 se  seznani UO AZS. 
8. Informacijski sistem, ki ga je za AZS izdelalo podjetje HAL, je zelo pomemben za 

neodvisno in popolno delovanje vseh področij AZS, zato je potrebno projekt dokončati. 
 
 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


