
  

 

Letali�ka 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 

 
8. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 29. marca 
2010 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 
Prisotni:  Gabrijel Ambro�ič, Peter Drofenik, Matija Molnar, Andrej Udovč, Zdravko Peternelj 
Vabljen: Gojko Zalokar � Timing Ljubljana 
 
Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 6. in 7. seje 
2. Organizacija tekmovanj z vidika odgovornosti 
3. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
4. Homologiranje rekordov v dvorani 
5. Analiza posveta delegatov AZS 
6. Razno 
 
AD 1. 
V 6. točki dnevnega reda 7. seje se popravi rekord na 200 m za mlaj�e članice. Pravilno se glasi: 
 

200 m 23.09 +1.0 NOSE Maja-82 �EN 20.07.2003 Bydgoszcz 
 

Sklep �t. 1 
Zapisnika 6. in 7. seje se potrdita z navedeno spremembo. 

 
AD 2. 
Predsednik TK AZS je opravil razgovor s Tanjo Malovrh na temo odgovornosti vseh, ki so 
vključeni v organizacijo tekmovanja in morebitne od�kodnine. Tanja Malovrh bo pripravila 
ustrezna navodila in priporočila s pravnega vidika. 
 
AD 3. 
 

Pri 3. točki dnevnega reda je bil prisoten tudi Gojko Zalokar, direktor Timing Ljubljana, ki je 
članom komisije posredoval pisna in ustna pojasnila na zapise pri analizi posameznega tekmovanja 
pod točko Meritve časov. 
 

Sklep �t. 2 
Timing Ljubljana mora realizirati vse zaključke s sestanka z dne 25. novembra 2009 do 
prvih tekmovanj na prostem. 

 
Po sklepu TK AZS se na leto�njih prvenstvenih tekmovanjih obvezno uporablja tudi naprava za 
zaznavanje napačnega �tarta. S samo napravo je bilo nekaj te�av. Po zagotovilu Gojka Zalokarja so 
se na vseh tekmovanjih, kjer se je uporabljala naprava za zaznavanje napačnega �tarta, uporabljali 
tudi �tartni bloki, ki jih merilna ekipa Timing Ljubljana pripeljala s seboj. 
 

Sklep �t. 3 
Na tekmovanjih, kjer se uporablja naprava za zaznavanje napačnega �tarta, se 
uporabljajo �tartni bloki skupaj z omenjeno napravo. 
Naprava za zaznavanje napačnega �tarta mora biti certificirana v skladu s Pravili za 
atletska tekmovanja, zato je potrebno posredovati TK AZS obnovljen certifikat. 

 



19. december 2009 � Miting na prostem v Kopru (organizator AK Koper) 
 

Zaradi izredno slabega vremena sta bili izvedeni samo dve disciplini (tek na 1 miljo in met diska). 
Na tekmovanju ni bilo glavnega sodnika. V teku na 1 miljo so bili nepravilno izmerjeni časi. V 
metu diska sta naloge sodnika opravljala trenerja domačih tekmovalcev. 
 

Sklep �t. 4 
Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije je opozoril organizatorja, kako se izmerijo 
in zapi�ejo ročno izmerjeni časi. 

 
 
30. december 2009 � Miting v dvorani v �empetru pri Gorici 
                                   (organizator AK Gorica Nova Gorica) 
 

Tekmovanje je bilo slabo organizirano, saj posameznih slu�b v organizaciji tekmovanja ni bilo. 
Tekmovali�ča niso bila pripravljena, sodniki pa za svoje delo niso imeli sodni�kih pripomočkov. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Naloge vodje tekmovanja je opravljal trener Batagelj Oliver, ki s področja organizacije tekmovanj 
nima potrebnega znanja in je nujno, da si ga pridobi v okviru izobra�evanj, ki jih pripravlja TK 
AZS. 
 

Sklep �t. 5 
Priporočamo, da organizator v prihodnje zagotovi za vodjo tekmovanja drugo osebo. 
Trenerji naj opravljajo trenersko delo.  

 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Proge niso bile označene s �tevilkami. 
V uporabi sta bila dva zelo slaba �tartna bloka, ki sta morala biti �e dodatno obte�ena z atleti, da se 
ob �tartu nista pomaknila nazaj. 
Ovire so bile v 80% nepravilno obte�ene. 
Skakali�če za vi�ino ni bilo pripravljeno. Kasneje so ga pripravili sodniki. Skok v vi�ino v dvorani 
ni mo�en. Sodniki niso imeli na razpolago sodni�kih pripomočkov (zastavice, sto�ci, samolepilni 
trakovi) ne pri vi�ini in palici. Semaforja ni bilo ne pri vi�ini in ne pri palici. 
Tekmovali�če za daljino ni bilo pripravljeno (premalo mivke, le ta ni bila prekopana). Ni bilo ure za 
koncentracijo in ne označbe dol�ine skoka. Vse navedeno velja tudi za troskok. 
 

Sklep �t. 6 
Organizator tekmovanja mora s svojo tehnično slu�bo v prihodnje pripraviti vsa 
tekmovali�ča, opremljena z vsemi napravami in opremo, enako odgovorno kot za 
prvenstvena tekmovanja. 

 
3. Tehnična slu�ba 
Na tekmovanju je ni bilo. 
 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Tajni�tvo tekmovanja in Timing Ljubljana nista obdelala disciplino skoka v daljino na način kot se 
je tekmovalo � odriv z deske in cona odriva. V rezultatni listi je narejen samo absolutni vrstni red. 
 

Sklep �t. 7 
Timing Ljubljana mora popraviti rezultatno listo. 

 
5. Prijavnica 
Ni delovala. 
 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovalke ni bilo. 
 
 



7. Meritve časov 
Ničelni test ni bil opravljen, kljub zahtevi glavnega sodnika pred tekmovanjem in na koncu 
tekmovanja. 
 
8. Sodni�ka slu�ba 
Pomočnika �tarterja ni bilo. Bili so pogosti vidni pobegi. 
 

Sklep �t. 8 
Sklep posveta �tarterjev je, da �tartersko ekipo sestavljajo najmanj �tarter, nadzornik 
�tarta in pomočnik �tarterja. 
 
 
 

16. januar 2010 � Miting v dvorani v Ljubljani (organizator AK Olimpija Ljubljana) 
 

Organizator je dostavil AZS izvod rezultatov brez naslovnice. V rezultatni listi manjka precej letnic 
nastopajočih tekmovalcev. 
V teku na 60m ovire za pionirje U14 je nastopil samo en atlet. 
 

Sklep �t. 9 
Rezultat v disciplini 60m ovire za pionirje U14 se ne prizna, ker je v disciplini nastopil 
samo en atlet. 

 
 
23. januar 2010 � DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 in U12 v Ljubljani 
                              (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 300 atletov in atletinj iz 29 klubov. Na tekmovanju so nastopili 
tudi učenci in učenke iz 15 osnovnih �ol. Zaradi velikega �tevila nastopajočih se je popoldanski del 
tekmovanja pričel eno uro kasneje kot je bilo predvideno po okvirnem urniku tekmovanja. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja skupaj s sodni�ko slu�bo ni dobro opravilo svojega dela pri pripravi 
tekmovali�ča in sojenju skoka v daljino. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Tekmovali�ča so bila pripravljena, razen tekmovali�če skoka v daljino. 
Napačno je bil postavljen proglasitveni oder, ki je bil popravljen po prvi proglasitvi. 

Ocena: 3.5 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba je dobro opravila svoje delo. 
Semafor pri skoku v vi�ino je bil na tekmovali�ču, ki pa je bil izključen. 
Tekmovalci so imeli premalo oznak za zalet, zato so uporabljali copate, plastenke, kar pa je 
opravičljivo ob tolik�nem �tevilu nastopajočih. 

Ocena: 4 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Dobro opravilo svoje delo. 

Ocena: 5 
5. Prijavnica 
Zaradi specifičnih pogojev v dvorani in velikega �tevila nastopajočih tekmovalcev prijavnice ni bilo 
mo�no organizirati. 

Ocena: 4 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovalec je bil dopoldne dober, proti večeru pa slab. 

Ocena: 3.5 
7. Ceremonial 
Proglasitve do bile dopoldne dobre, proti večeru pa zelo slabe. 

Ocena: 3 



8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
V danih razmerah (dvorana, veliko �tevilo nastopajočih, star�i, trenerji) je bil nadzor terena 
zadovoljiv. 

Ocena: 3 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o v zbirnih rezultatih tekov ni zabele�en q, 
o v tekih čez ovire niso navedene razdalje in vi�ine ovir, 
o v skoku v daljino je bilo več skupin in pri vsaki skupini ni pregleda skokov po serijah (je 

samo pri skupnem vrstnem redu), 
o objavljena �tartna lista se je podvajala v skoku v daljino (več skupin) in ko je bila za vsako 

skupino vpisana ura pričetka skupine. 
 
10. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Po�kodb ni bilo. 
 
11. Sodni�ka slu�ba 
V skoku v daljino je bila za vse �tiri starostne kategorije zarisana 85 cm �iroka cona odriva, ki jo je 
zarisal sodnik. Krivdo je prevzel vodja discipline, ki je tudi zamudil začetek tekmovanja. GS je tudi  
opozorila sodnike, da naj bodo bolj pozorni na mesto označevanja odriva, vendar njene pripombe 
sodniki niso upo�tevali. 
Vodja discipline pri skoku v vi�ino je predlagal drugačno dvigovanje letvice sredi zadnje skupine 
tekmovalk (namesto 3 cm je predlagal 5 cm zaradi hitrej�ega odvijanja tekmovanja). Delegat AZS 
ni dovolil spremembe. 
Na cilju je bilo premalo sodnikov, zamuda vodje sodnikov na cilju. 
Padec koncentracije sodnikov v zadnjih treh skupinah skoka v daljino. 
 

Sklep �t. 10 
Rezultati skoka v daljino iz cone odriva se ne priznajo zaradi napačno zarisane cone 
odriva za pionirje in pionirke U14 in U12. Upo�teva se samo vrstni red. 

Ocena: 3.5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 

SKUPNA OCENA: 5.53 
 
 

Sklep �t. 11 
Zaradi kr�enja določil Razpisov tekmovanj 2010 - napačna prijava starostne kategorije -  
se diskvalificira �kufca Ma�o, članico �D Brigita Bukovec Ljubljana, ki je nastopila na 
60m in v skoku v daljino v kategoriji pionirk U12, morala pa bi v kategoriji U14. 

 
Sklep �t. 12 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U14 in U12 niso nastopili: 
BLED: Mohorič Sara (60m, daljina - U12), Arn�ek Julia (daljina - U12), Arn�ek Iza (daljina - U12) 
DBB: Omerad�ič Sandi (60m, daljina - U14), Likavec Ur�a (60m, daljina - U12) 
KLC: Obrul Leeloo (60m - U12) 
KP: Jenko Tej (daljina - U12) 
KRO: Beltram Vitja (daljina - U12) 
MASS: Ferle Nejc (daljina - U14) 
PMB: Gustinčič Savina (daljina - U12) 
SAT: Golob Klara (60m - U14), Golob Luka (60m - U12) 
SLG: Abeln Maru�ka (daljina - U12) 
�TA: �mon Anja (60m, daljina - U12) 



TRK: Ribič A�be (daljina - U14), Mesec Ko�ir Lovro (60m, daljina - U12), Naglič Ne�a 
 (daljina - U12) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
Sklep �t. 13 

Timing Ljubljana mora v programu za obdelavo podatkov upo�tevati, da v �tartni in 
rezultatni listi za priimkom in imenom sledi letnica rojstva. 
 

Sklep �t. 14 
Zaradi izredno velikega �tevila nastopajočih bosta v letu 2011 starostni kategoriji 
pionirjev in pionirk U14 in U12 tekmovali v ločenih terminih. 
 
 

 

30. januar 2010 � DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 v Ljubljani 
                              (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 185 atletov in atletinj iz 29 klubov. Na tekmovanju so nastopili 
tudi učenci in učenke iz 3 osnovnih �ol. Zaradi velikega �tevila nastopajočih se je popoldanski del 
tekmovanja pričel eno uro kasneje kot je bilo predvideno po okvirnem urniku tekmovanja. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Dobro opravilo delo. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
V skoku v vi�ino se je tekmovanje pričelo z letvico, ki je imela stare končnike. Letvica je bila 
zamenjana sredi tekmovanja za pionirke. 
Na stojalu za skok s palico je bil desni nosilec letvice postrani, zni�an za cca 10cm, ki pa so ga 
sodniki delno popravili sredi tekmovanja. 
Sodniki so imeli te�avo s premikanjem stojal (globina). 

Ocena: 3.5 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba je bila zelo a�urna in je brezhibno opravila delo pri postavljanju in odstranjevanju 
ovir. 
Za skok v vi�ino je pripravila neustrezno letvico. 
Nosilec letvice pri skoku s palico ni bil ustrezno pripravljen. 

Ocena: 4 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Dobro opravilo svoje delo. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica 
Zaradi specifičnih pogojev v dvorani in velikega �tevila nastopajočih tekmovalcev prijavnice ni bilo 
mo�no organizirati. 

Ocena: 4 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro. 

Ocena: 5 
7. Ceremonial 
Proglasitve so bile sprotne. 

Ocena: 5 
 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
V danih razmerah (dvorana, veliko �tevilo nastopajočih, star�i, trenerji) je bilo te�ko zagotoviti 
optimalne pogoje. 

Ocena: 4 



9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Na tekmovanju se je uporabljala naprava za zaznavanje napačnega �tarta, ki pa so jo po treh �tartih 
izključili zaradi nenadzorovanega pro�enja. 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o v zbirnih rezultatih tekov ni zabele�en q, 
o v tekih čez ovire niso navedene razdalje in vi�ine ovir, 
o v skoku v daljino je bilo več skupin in pri vsaki skupini ni pregleda skokov po serijah (pri 

skupnem vrstnem redu je čuden pregled skokov po serijah), 
o pri oznaki DIS ni naveden člen, 
o v preglednici discipline troskoka ni zabele�en atlet, ki ni imel rezultata. 

 
Sklep �t. 15 

Račun se zmanj�a za vi�ino cene naprave za zaznavanje napačnega �tarta. 
 
10. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Posredovalo je ob slabosti atletinje. 
 
11. Sodni�ka slu�ba 
V skoku v vi�ino se je tekmovanje pričelo z letvico, ki je imela stare končnike. Letvica je bila 
zamenjana sredi tekmovanja za pionirke. 
Na stojalu za skok s palico je bil desni nosilec letvice postrani, zni�an za cca 10cm, ki pa so ga 
sodniki delno popravili sredi tekmovanja. 
VSD je odločil veljaven skok pri palici kljub temu, da je palica podrla letvico. 
Sodniki so imeli te�avo s premikanjem stojal (globina). 
Sodniki kljub petih zaporednih neuspe�nih skokov niso ponovno izmerili vi�ine.  
Sodnica pri elektronskem merjenju časov je bila hkrati tudi v medicinski slu�bi. 

 

Sklep �t. 16 
Na tekmovanjih lahko ena oseba opravlja le eno nalogo, nikakor pa ne more sodnik 
opravljati tudi naloge v medicinski slu�bi. 
 

Sklep �t. 17 
Vodja sodni�ke slu�be je zadol�en, da za posamezno tekmovanje zagotovi zadostno 
�tevilo sodni�kih �irij, ki bodo svoje delo lahko opravile kvalitetno in z zadostno mero 
koncentracije. 

 
Ocena: 4 

12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 5.99 
 

Sklep �t. 18 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
B20: Petrovič Jerca (daljina) 
BLED: Kovač Timotej (60m, daljina) 
GO: Miklavčič Rok (vi�ina), Petrič Dalia (60m) 
KLC: �tante Kaja (60m) 
KRO: Bernik Luka (60m, daljina), Zupančič Nastja Cindy (daljina) 
MASS: Stra�i�ar Filip(60m), Kum�e Kaja (60m) 
PMB: Fortič Tilen (daljina), Krajnc Tja�a (60m ovire) 
POS: Komidar Jaka (vi�ina), Hiti Teotim (daljina), Gorjanc Teja (daljina) 
VEL: Drev Tilen (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 



4. februar 2010 � DP v dvorani v kro�nih tekih v Linzu 
 

Prvenstvo Slovenije v kro�nih tekih se je izvedlo v Linzu v okviru mednarodnega mitinga. Večina 
disciplin dr�avnega prvenstva se je izvedla pred pričetkom mitinga. Seznam nastopajočih na DP 
smo morali poslati organizatorju skoraj 10 dni pred izvedbo. Delegat AZS je v dogovoru z vodjo 
tekmovanja pripravil predlog �tartne liste za DP, vendar je 10 minut pred �tartom teka na 400 m za 
člane in mladince organizator prinesel novo �tartno listo, kjer pa so bile skupine sestavljene iz 
članov in mladincev � prvotna �tartna lista je bila narejena po kategorijah. Tako sestavljena �tartna 
lista je povzročila kar buren odziv in nestrinjanje s strani na�ih trenerjev, vendar noben atlet zaradi 
tega ni bil o�kodovan. 
Zaradi napake vodje tekmovanja in glavnega sodnika so v teku na 400 m mladinke v 1 in 2 skupini 
tekle 300 m po svoji progi. 

 
Sklep �t. 19 

Opisane zadeve so se na �alost dogodile mimo na�e volje. O tem bomo obvestili tudi 
avstrijsko atletsko zvezo, da se podobne zadeve ne bodo zgodile tudi v prihodnje, dokler 
bomo �e izvajali DP v Avstriji. 

 
Sklep �t. 20 
Na DP v dvorani v kro�nih tekih niso nastopili: 
DOM: Kastelic Peter (3000m-či) 
KRO: Kotnik Robert (3000m-či) 
MASS: Ivančič Uro� (400m-či) 
�TA: Ferle Klavdij (400m, 800m-či), Premec Bo�tjan (800m-či), Korotaj Dejan (800m-či), Kogal 
 Uro� (800m-či), Taks Uro� (800m-či), �ivkovič Ur�ka (400m, 800m-če), Zaletelj Ur�ula 
 (400m, 800m-če), Rebernik Dorotea (800m-me) 
TRK: Dolenc Matic (400m-mi) 
VEL: Verdnik Boris (3000m-či), Rudnik Kaja (1500m-če) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 
6. februar 2010 � DP v dvorani za mlaj�e mladince / mladinke v Ljubljani 
                              (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 155 atletov in atletinj iz 27 klubov. Tekmovanje je bilo rutinsko 
pripravljeno in izvedeno. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Sestav vodstva tekmovanja ni bil pravilen. Oseba, navedena v zdravni�ki slu�bi, je bila hkrati tudi  
sodnica pri elektronskem merjenju časov. 
Vodstvo je dobro opravilo delo. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Vsa tekmovali�ča so bila pravočasno pripravljena. 

Ocena: 5 
3. Tehnična slu�ba 
Na delo tehnične slu�be ni pripomb. 

Ocena: 5 
 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Dobro je opravilo svoje delo, ni pa poskrbelo, da bi novinar Ekipe prejemal tekoče rezultate. 
Prepisovati jih je moral z oglasne deske. 

Ocena: 4 



5. Prijavnica 
Prijavnica je bila organizirana. 

Ocena: 5 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro. 

Ocena: 5 
7. Ceremonial 
Proglasitve so bile sprotne. 

Ocena: 5 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Brez pripomb. 

Ocena: 5 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o v zbirnih rezultatih tekov ni zabele�en q, 
o v tekih čez ovire niso navedene razdalje in vi�ine ovir, 
o v preglednici discipline daljina ni zabele�en atlet, ki ni imel rezultata. 

 
10. Medicinska slu�ba 
Oseba je hkrati opravljala tudi nalogo sodnice pri elektronskem merjenju časov. 
 
11. Sodni�ka slu�ba 
Pri skokih so sodniki zamujali. 

Ocena: 4 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 6.78 
 
Sklep �t. 21 
Na DP v dvorani za ml. mladince in mladinke niso nastopili: 
DOM: Marolt Luka (60m) 
KRO: Frece Klemen (troskok), �nidar�ič Ma�a (60m ovire) 
MASS: Cerar Jan (60m) 
PAN: Kisilak Klementina (vi�ina) 
�TA: Kica Albion (60m) 
TRK: Pivk Ambro� (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 



 

13. februar 2010 � DP v dvorani za starej�e mladince / mladinke v Celju + miting 
                              (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 113 atletov in atletinj iz 20 klubov. Po DP je bil �e miting v 
skokih, ki se je zaključil ob 21.00 uri. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Delovale so vse slu�be, ki so pripravile tekmovali�ča v okviru danih materialnih mo�nosti. Urnik 
tekmovanja je bil upo�tevan pri tekih in daljinskih skokih, pri vi�inskih skokih pa je pri�lo do 
zamude zaradi dalj�ega časa za izvajanje poskusov. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Na teka�ki stezi so slabo vidne oznake stez. Po obnovi kliče tudi ciljna črta in kvadratki zaradi 
la�jega odčitavanja vrstnega reda in časov. 
Odrivna deska za daljino je uničena (scefrana). Za troskok �e vedno ni vdelana nobena odrivna 
deska. 
Stojala za vi�ino so dotrajana. 
Vrhnja blazina za palico je dotrajana. 

Ocena: 3 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba ni v zadovoljivem obsegu poskrbela za pripravo tekmovali�č (neustrezna odrivna 
deska za daljino, zarjavela stojala za vi�ino). 

Ocena: 3 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Tajni�tvo tekmovanja na mitingu ni poskrbelo za vse podatke o tekmovalcih (letnice rojstva). 

Ocena: 4 
5. Prijavnica 
Prijavnica je delovala ves čas tekmovanja. 

Ocena: 5 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo dobro, kljub temu, da si napovedovalec �ele nabira 
izku�nje. 

Ocena: 4 
7. Ceremonial 
Otvoritev tekmovanja opravil napovedovalec kar sam (s strani organizatorja ni bilo nikogar). 
Proglasitve so bile z zamudo. Ni bil izdelan postopek ceremoniala, niti načrt, kdo bo podeljevalec. 

Ocena: 4 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
V danih razmerah sta bila red in disciplina na tekmovali�čih zagotovljena. 

Ocena: 5 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o v zbirnih rezultatih tekov ni zabele�en q, 
o v tekih čez ovire niso navedene razdalje in vi�ine ovir. 

 
10. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Posredovalo je ob dveh manj�ih po�kodbah atletov (nateg 
mi�ice). 
 
11. Sodni�ka slu�ba 
Sodniki so svoje delo opravili kakovostno, pravilno in pravično. 

Ocena: 5 
 



12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 

SKUPNA OCENA: 5.75 
 
Sklep �t. 22 
Na DP v dvorani za st. mladince / mladinke niso nastopili: 
GO: Piculin Luka (troskok) 
MASS: Primc Kristina (60m) 
PAN: Matečko Rebeka (60m) 
TRK: �ifkovič Janez (60m) 
VEL: Meh Nika (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 
14. februar 2010 � DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za pionirje / pionirke   
                                U14 in U12 (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 130 atletov in atletinj iz 16 klubov. Nastopili so tudi učenci iz 
treh O�. Navzočih je bilo tudi precej star�ev. Tekmovanje je potekalo brez zapletov, tekoče, v 
izredno prijetnem vzdu�ju in varno za vse udele�ence. Dose�enih je bilo pet novih rekordov. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je zelo dobro opravilo svoje delo, prav tako pa tudi vse slu�be v organizaciji 
tekmovanja. Zaradi velikega �tevila pionirk U14 in U12 so v skoku v daljino in suvanju te�ke �oge 
tekmovale v dveh skupinah. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Vsa tekmovali�ča in naprave so bile pripravljene pravočasno. 

 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba je dobro poskrbela za pripravo tekmovali�č. Delo je pri preurejanju tekmovalnega 
prostora potekalo hitro, učinkovito in varno. 

Ocena: 5 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Tajni�tvo tekmovanja je objavljalo rezultate tekmovanja v dvorani (za atlete in trenerje) ter na 
tribunu (za star�e). 

Ocena: 5 
5. Prijavnica 
Prijavnica je delovala ves čas tekmovanja. 

Ocena: 5 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Objava rezultatov in napovedovanje je bilo zelo dobro. 

Ocena: 5 
7. Ceremonial 
Proglasitve so potekale tekoče. 

Ocena: 5 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Nadzor terena je zaradi odlične ureditve prostora terjal minimalen napor. 

Ocena: 5 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Pri �tartih teka na 60m v kategoriji pionirk U12 je bilo nekaj te�av s �tartno pi�tolo. V kategoriji 
pionirjev U14 je bil ponovljen tek 2 skupine zaradi zatajitve pi�tole pri drugem strelu (atleti niso 
sli�ali pi�čalke). 



Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 
o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o v kategoriji PE U14 in PE U12 v suvanju te�ke �oge je v pregledu metov po serijah napačen 

vrstni red, 
o v kategoriji PE U14 in PE U12 v skoku v daljino pregled skokov po serijah ni ločen za 

vsako skupino posebej 
o rezultati tekov po skupinah se prelomijo na dve strani (300m PE U12 / 6. sk., 600m PI U14 / 

2. sk.) 
o v kategoriji pionirji U12 je bilo 5 atletov napačno točkovanih v disciplini 300m, prav tako 

napačne točke v končnem zbiru. 
o v preglednici manjkajo atleti, ki niso končali mnogoboja. 
o po objavi rezultatne liste na web strani AZS so se rezultati v daljino prekrivali s pregledom 

skokov po serijah. Napaka (očitno programska) je bila odpravljena po 3 dneh. 
 
10. Medicinska slu�ba 
Medicinska slu�ba je bila na voljo le del tekmovanja. Oskrbela je manj�o po�kodbo tekmovalke 
(ureznina roke s �printerico pri ogrevanju). Proti koncu tekmovanja so atletinjo zaradi slabega 
počutja k de�urnemu zdravniku odpeljali star�i. 

 

Sklep �t. 23 
Organizator tekmovanja mora zagotoviti, da je zdravni�ka slu�ba prisotna na 
tekmovanju od začetka ogrevanja do konca tekmovanja. 

 
11. Sodni�ka slu�ba 
Sodnikov je bilo dovolj pri vseh disciplinah. 

Ocena: 5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 

SKUPNA OCENA: 7.25 
 
Zaradi drobne postave atletov in dvodelnega dresa je delegat AZS dovolil, da je bila �tartna �tevilka 
vidna samo v velikosti �tevilke. 

 

Sklep �t. 24 
Za tekmovanja pionirjev / pionirk U12 naj bo �tartna �tevilka manj�a od predpisane 
velikosti. 

 
Zaradi dol�ine tekmovanja in velikega �tevila nastopajočih se predlaga strokovnemu svetu: 

 

Sklep �t. 25 
V letu 2011 kategoriji pionirjev / pionirk U14 in U12 v dvoranskem mnogoboju 
nastopata ločeno. 

 
Sklep �t. 26 
Na DP v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za pionirje / pionirke U14 in U12 niso 
nastopili: 
JES: Ličef Miha (U14) 
PMB: Kukovec Sta�a (U14) 
POS: Hiti Ajda (U12) 
TRK: Trelc Simon (U14), Pivk Eva (U14), Sirc Tja�a (U14), Mesec Ko�ir Lovro (U12) 
�ALEC: Omladič Lucija (U12), Agre� Sara (U12) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 



 

20. februar 2010 � Odprto DP v dvorani za člane / članice v Ljubljani 
                              (organizator AK Olimpija Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 129 atletov in atletinj iz 21 klubov. Tuji tekmovalci so nastopili 
iz Italije, Hrva�ke in Črne gore. Na tekmovanju je bila dvorana na 18 stopinj, vendar je bila premalo 
osvetljena, saj kar nekaj svetlobnih teles ni gorelo. V nekaterih disciplinah je nastopilo malo atletov 
/ atletinj (člani � 60m ovire / 4; članice � 60m ovire / 5, vi�ina / 4, daljina / 3). 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je zelo rutinsko pristopilo k organizaciji in izvedbi tekmovanja. Nasveti 
delegata AZS so naleteli na gluha u�esa oziroma so bile samo obljube, da bo� 
Sestav organizacijskega odbora je pomanjkljiv � ni prito�bene komisije, naloge vodje tajni�tva in 
vodje protokola je opravljala ista oseba. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Za skok s palico ni bila zagotovljena rezerva letvica. 
Tekmovalci v vi�ini in palici so uporabljali kredo, kasneje trakove. 

Ocena: 3.5 
3. Tehnična slu�ba 
Delo tehnične slu�be je opravljala samo ena oseba.  
Tehnična slu�ba ni zagotovila rezervne letvice za palico, novo so iskali 35 minut (kasneje so jo 
sestavili oziroma nadomestili z letvico od vi�ine). 

Ocena: 3.5 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Tajni�tvo tekmovanja ni zagotovilo tehničnih navodil v �tartni listi. Prav tako ni bilo na razpolago 
liste udele�encev. V �tartni listi manjka tudi sestav prito�bene komisije. 
Na začetku na objavljenih rezultatih ni bilo vpisanega časa objave. 
Rezultatna lista nima naslovnice in ne sheme organizacije tekmovanja. 
Ni ločene rezultatne liste za Odprto DP in DP. 

Ocena: 2 
5. Prijavnica 
Prijavnica je delovala le v popoldanskem delu tekmovanja. 

Ocena: 3 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovanje je bilo samo ob proglasitvah, spremljanja posameznih disciplin in komentarjev ni 
bilo. 

Ocena: 4 
7. Ceremonial 
Proglasitve so bile sprotne. 

Ocena: 4 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Nadzora terena ni bilo. 

Ocena: 4 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Srdjan Djordjević je imel pripombe na napravo za zaznavanje napačnega časa s trditvijo, da naprava 
ni kalibrirana in da bo svoje posnetke dostavil AZS. 
Prvotno objavljena �tartna lista v teku na 60m za člane in članice ni bila izdelana v skladu s Pravili 
za atletska tekmovanja. 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o ni ločene rezultatne liste za DP in Odprto DP, 
o v zbirnih rezultatih tekov ni zabele�en q, 
o v rezultatih v kvalifikacijah na 60 m člani nimajo zapisanega reakcijskega časa, 
o reakcijskega časa nima zmagovalka na 60 m v B finalu. 



10. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Posredovalo je ob zvinu gle�nja. 
 

11. Sodni�ka slu�ba 
Sodniki so svoje delo opravili korektno. Nepopolna je bila �irija na vi�ini. 
Sodniki so morali večkrat opozarjati tekmovalce na no�enje �tevilk. 
�irija pri troskoku za �enske ni upo�tevala Razpisov tekmovanj 2010, da imajo tuji tekmovalci v 
daljinskih skokih le po tri poskuse in so le-te opravile vseh �est poskusov. Po končanem 
tekmovanju je GS črtal rezultate, dose�ene v 4. do 6. seriji. 

Ocena: 3.5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 

SKUPNA OCENA: 4.82 
 
Sklep �t. 27 
Na DP v dvorani za člane / članice niso nastopili: 
AK�: Vesič Andra� (60m) 
KLC: Topole Alja� Igor (palica) 
KRO: Jeraj Anamarija (daljina) 
MASS: Hajdu Ga�per (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 

21. februar 2010 � DP v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije   
                                (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 55 atletov in atletinj iz 18 klubov. Tekmovanje je potekalo hitro, tekoče 
in brez zapletov. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je dobro opravilo svoje delo. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Tekmovali�če je bilo pripravljeno pravočasno. 
Na tekmovanju sta se uporabljala dva tipa krogle; kovinska krogla in krogla z gumijastim pla�čem. 

 

Sklep �t. 28 
Na tekmovanju se lahko uporablja samo en tip krogle. 

Ocena: 4.5 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba ni imela veliko dela. 

Ocena: 4.5 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Na delo tajni�tva tekmovanja ni pripomb. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica 
Prijavnica je delo opravila brez problemov. 

Ocena: 4 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovalca med tekmovanjem ni bilo, so pa bili semaforisti zelo ve�či. 

Ocena: 2.5 
7. Ceremonial 
Proglasitve so potekale sproti. 

Ocena: 4 



8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Ni pripomb. 

Ocena: 4.5 
9. Medicinska slu�ba 
Medicinska slu�ba je bila prisotna. 
 
10. Sodni�ka slu�ba 
Sodnikov je bilo dovolj. 

Ocena: 4.8 
11. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 6.19 
 

Sklep �t. 29 
Na DP v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije ni nastopila: 
KLC: Ram�ak Nina (pe) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 mora dru�tvo plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 
 

27. februar 2010 � Miting v dvorani (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Tekmovanje je potekalo gladko in brez te�av. Prvotni začetek tekmovanja je bil predviden za 16.00 
uro, nato pa je bil prestavljen  na 17.00 uro zaradi premajhnega �tevila prijavljenih atletov v skoku v 
daljino. 

 

Sklep �t. 30 
V skoku v daljino iz cone odriva in suvanju krogle za pionirke sta v obeh disciplinah 
nastopili samo po ena tekmovalka. Rezultati se ne priznajo. 

 
 
27. in 28. februar 2010 � DP v mnogobojih v dvorani za st. in ml. mladinski ter pionirski  
                                           kategoriji (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo sledeče �tevilo atletov: st. mladinci-3, ml. mladinci-3, pionirji-17 in 2 iz 
Hrva�ke, st. mladinke-0, ml. mladinke-4, pionirke-20. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno. Vse slu�be so svoje delo dobro opravile. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Ovire so stare. Precej letev je ukrivljenih, kar povzroča te�ko postavljanje na določeno vi�ino. 
V sektorju metali�ča krogle ni bilo blazin, zato krogla na tartanu ni pu�čala odtisa. 
Črte med stezami so obledele. 

Ocena: 3.5 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba je bila dovolj �tevilčna. Pospravljanje in postavljanje tekmovali�č za vi�inske 
skoke in suvanje krogle je bilo hitro in pravočasno. 

Ocena: 4.5 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Tajni�tvo tekmovanja korektno opravilo svoje delo. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica 
Prijavnica je pravočasno pričela s svojim delom in je delovala oba dneva. 

Ocena: 4.5 



6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Tekmovalci in spremljevalci so bili so bili sprotno obve�čeni o rezultatih in spremembah urnika. 

Ocena: 4 
7. Ceremonial 
Proglasitve so bile takoj po končanem tekmovanju. 

Ocena: 4 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
V danih razmerah sta bila red in disciplina na tekmovali�čih zagotovljena. 

Ocena: 4.5 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Tek na 60m za st. mladince je bilo potrebno ponoviti, ker je pri�lo do okvare električne naprave 
organizatorja (pri �tartu) in Timing ni imel nobenih rezultatov. 

 

Sklep �t. 31 
Timing Ljubljana mora pred tekmovanjem preveriti kvaliteto električnih napeljav 
skupaj z organizatorjem tekmovanja. 

 
 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi. 
 
10. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Po�kodb ni bilo. 
 
11. Sodni�ka slu�ba 
Sodniki so svoje delo opravili korektno. 

Ocena: 4.33 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 6.07 
 
 
V primeru, da bi bile prijavljene tudi st. mladinke, bi bilo nastopajočih 2. dan tekmovanja �e več, 
kar bi onemogočilo normalno izvedbo tekmovanja. 

 

Sklep �t. 32 
Zaradi sorazmerno velikega �tevila nastopajočih v mlaj�ih kategorijah je potrebno v letu 
2011 pripraviti tak urnik, da bodo posamezne starostne kategorije enakomerno 
razporejene skozi oba dneva. 

 
 

Sklep �t. 33 
V skladu z 12. točko Pravil koledarske borze 2010 se AD Kladivar Celje kot 
organizatorju DP v mnogobojih v dvorani za st. in ml. mladinski ter pionirski kategoriji 
naka�e 800 �. 

 
 

Sklep �t. 34 
Rezultati suvanja krogle se ne priznajo, ker sektor metali�ča ni bil pokrit z blazinami. 

 

Sklep �t. 35 
Na DP v mnogobojih v dvorani za st. in ml. mladinski ter pionirski kategoriji niso nastopili: 
BRE: Zevnik Klara (pe) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 



6. marec 2010 � Zimsko DP v metih za članski in ml. mladinski kategoriji  
                            (organizator AK Dom�ale) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 100 tekmovalcev iz 18 dru�tev. Pogoji za tekmovanje niso bili 
najbolj primerni - dopoldne sončno, popoldne prete�no oblačno, vetrovno, mrzlo, cca 2-3 stopinje. 
Zaradi velikega �tevila tekmovalcev je tekma trajala od 11.00 � 17.30 ure. 
Fakulteta za �port je pravočasno pripravila vse protokole za snemanje vseh metov. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Na predlog organizatorja je TK AZS sprejela nov urnik tekmovanja zaradi večjega �tevila 
tekmovali�č. Na tekmovanju je vodstvo poskrbelo za normalen potek tekmovanja. 
 

2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Zaustavitveni prag pri krogli je na zgornji povr�ini zelo iztro�en, brez bele barve in odlomljene 
trske. 
Vrata pri kladivu ni mo�no učvrstiti na betonski plo�či. 
Prestopna črta pri metu kopje je slabo vidna. 

Ocena: 4 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba je pripravila potrebna orodja in opremo za tekmovanje (krpe, metle, klopi, 
semaforje). Pri metu kladiva in diska je organizator na intervencijo delegata AZS zagotovil za 
vračanje orodja dve odrasli osebi. Na disku in kopju je manjkala vetrovna nogavička. 

Ocena: 4 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
Tajni�tvo tekmovanja je takoj po disciplini objavilo rezultate tekmovanja brez pregleda metov v 
posameznih disciplinah. Popolna rezultatna lista je bila posredovana delegatu in AZS pozno ponoči. 

Ocena: 3 
5. Prijavnica 
Prijavnica je pravočasno pričela s svojim delom in je delovala do konca tekmovanja. 

Ocena: 5 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovalka je dobro opravila svoje delo. 

Ocena: 5 
7. Ceremonial 
Otvoritev tekmovanja z nagovorom je opravil predsednik dru�tva. 
Proglasitve so bile takoj po končani disciplini z glasbo. 

Ocena: 5 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Red in disciplina na tekmovali�čih je bila zagotovljena. Po nekaj izrečenih opominih so tekmovalci 
pravilno nosili �tartne �tevilke. 

Ocena: 5 
9. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Po�kodb ni bilo. 
 
10. Sodni�ka slu�ba 
Sodniki so pri metu kopja uporabljali dva kovinska metra � enega za dolge, drugega za kraj�e mete. 
Sodniki niso imeli enotnih oblačil, niti niso nosili sodni�kih znakov 

Ocena: 4 
11. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 6.03 
 



Sklep �t. 36 
Na Zimskem DP v metih za članski in ml. mladinski kategoriji niso nastopili: 
KRKA: Petrič Kaja (mme) 
PMB: Reisman Miha (mmi) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 
13. marec 2010 � DP v krosu (organizator AK Dom�ale) 
 
 

Na tekmovanju je nastopilo 217 tekmovalcev iz 24 dru�tev. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili 
dobri. �e po prvih �tartih se je pokazalo sonce, temperatura cca 8 stopinj. 
 
Ocena dela slu�b: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Vodstvo tekmovanja je zgledno organiziralo tekmovanje. 
 
2. Priprava tekmovali�č in naprav; orodja 
Proga je potekala na velikem travniku, brez večjih zavojev, označena in zavarovana s trakovi. Teren 
je bil primeren za kros, sicer mehak in blaten. 

Ocena: 4 
3. Tehnična slu�ba 
Tehnična slu�ba je storila vse potrebno za nemoten potek tekmovanja (zavarovana proga, označen 
dostop do prizori�ča prireditve, dobro označen prireditveni prostor). 

Ocena: 4 
4. Tajni�tvo tekmovanja 
�tartna in rezultatna lista sta bili pravočasno narejeni. 

Ocena: 4 
5. Prijavnica 
Prijavnica je bila locirana v �oli in je delovala brez pripomb. 

Ocena: 4 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Tekmovanje je spremljal uradni napovedovalec, ki je povezoval celotno prireditev. 

Ocena: 4 
7. Ceremonial 
Proglasitve so potekale brez večjih zapletov. Ob vseekipni proglasitvi je bilo prisotnih �e zelo malo 
udele�encev. Zmagovalne ekipe v �enski kategoriji na proglasitvi sploh ni bilo. 

Ocena: 3 
8. Red in disciplina na tekmovali�čih 
Proga je bila varovana in ni bilo večjih te�av pri vzdr�evanju reda na progi. 

Ocena: 4 
9. Meritve časov 
Na meritve časov ni pripomb. 
Timing Ljubljana na osnovi sklepov sestanka med AZS in Timing Ljubljana ni naredil: 

o naslovnice v �tartni in rezultatni listi, 
o �tartna lista narejena �e v starem programu, 
o v rezultatih ni oznake ODS in NN, 
o napačno točkovanje v ekipnem vrstnem redu za mo�ke (manjkala O� Blanca, �marnogorska 

naveza 1 točko preveč), 
o rezultati niso bili objavljeni na web strani AZS do ponedeljka. 

 
10. Medicinska slu�ba 
Medicinsko osebje je bilo prisotno. Intervencij ni bilo. 
 
11. Sodni�ka slu�ba 
Sodni�ka slu�ba je zadovoljivo opravila svoje delo. 



Ocena: 4.5 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 5.85 
 
Organizator je dobro pripravil tekmovanje, tako tudi prijavnico in njeno delo. Kontrolirali so vse 
atlete v vseh starostnih kategorijah pred vstopom na �tartni prostor.  
V starostni kategoriji ml. mladincev se je v prijavnici javilo 17 tekmovalcev. Sodnik in �tarter sta 
preverila seznam prisotnih tudi na �tartu, kjer tekmovalca Roberta �ivka niso evidentirali. Po 
končanem teku so bili objavljeni rezultati, v katerih je bil Robert �ivko uvr�čen na 5. mesto. Glavni 
sodnik je atleta diskvalificiral zaradi tega, ker atlet po vseh kontrolah naj ne bi bil na �tartu. Dva dni 
po tekmovanju je TK AZS prejela prito�bo AD Kladivar Celje, ki je prilo�il �e sliko atletov pred 
�tartom kategorije ml. mladincev, iz katere je razvidno, da je atlet Robert �ivko na �tartu teka. TK 
AZS je sprejela 

 

Sklep �t. 37 
TK AZS je na podlagi evidentnih dokazov spremenila odločitev glavnega sodnika in 
atleta Roberta �ivka ponovno uvrstila na 5. mesto s časom 17:45.2 v kategoriji mlaj�ih 
mladincev. Popravi se tudi ekipni vrstni red. 

 
Sklep �t. 38 
Na DP v krosu niso nastopili: 
DOM: Riba� Klemen (pi U14), Rutar Bor (pi U12), Strahinič Jana (če), �imic Mateja (če), 
 Medle Nika (mme), �gajnar Kaja (pe U16) 
KAK: Grilc Tadej (mči) 
KLC: Seničar Tim (pi U16), Podpečan Denis David (pi U14), Batagelj Jolanda (če), 
 �gajner Jerneja (pe U16) 
MASS: Berčič Tina (mče) 
PAPE�: Zarnik Sebastjan (či) 
PMB: Ciglarič Nina (pe U16), Robnik Maja (pe U14) 
�TA: Ogrizek Severino (či) 
VEL: Verdnik Boris (či-k. kros), Ugov�ek Miha (smi), �ink Petra (če), Kramer Nastja (če), 
 Smonkar Jerneja (sme), Berlot Maru�a (pe U16) 
�ALEC: Bajda Kaja (pe U16), Kujan Maru�a (pe U14), Simončič Aneja (pe U14) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2010 morajo dru�tva plačati kazen 
v vi�ini 4 � za vsak nenastop. 

 
 
6. marec 2010 � Miting v dvorani (organizator AD Almont Slovenska Bistrica) 
 

Organizator je razpisal dve disciplini � suvanje krogle za vse mo�ke kategorije in skok v daljino iz 
cone odriva za pionirje / pionirke U14. Disciplina skoka v daljino se ni izvedla. 
 
 
 
 
 
 



AD 4. � rekordi v dvorani za leto 2009 
 
PIONIRJI (U16) 
Palica 4.41 RENNER Robert-94 KLC 26.12.2009 Celje 
 4.51 RENNER Robert-94 KLC 26.12.2009 Celje 
 4.61 RENNER Robert-94 KLC 26.12.2009 Celje 
 4.62 RENNER Robert-94 KLC 30.12.2009 �empeter pri Gorici 
 
Sklep �t. 39 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani za leto 2009. 
 
 
AD 4. � rekordi v dvorani za leto 2010 
 
STAREJ�I MLADINCI 
400 m 48.14 JOVANOVIČ Uro�-91 B20 04.02.2010 Linz 
3000 m 8:31.72 ZEVNIK Vid-91 �TA 04.02.2010 Linz 
 
MLAJ�I MLADINCI 
800 m 1:57.18 ZVER Ale�-93 PAN 31.01.2010 Bratislava 
 1:55.69 ROZMARIČ Toma�-93 PAN 13.02.2010 Budimpe�ta 
60 m ovire 8.03 LINDIČ Mitja-93 KRO 06.02.2010 Ljubljana 
(13.50/91.4/8.90) 
Palica 4.70 RENNER Robert-94 KLC 30.01.2010 Zagreb 
 4.80 RENNER Robert-94 KLC 20.02.2010 Ljubljana 
 4.90 RENNER Robert-94 KLC 20.02.2010 Ljubljana 
 
MLAJ�E MLADINKE 
60 m ovire 8.57 �EPETAVC Manca-95 MASS 23.01.2010 Ljubljana 
(13.00/76.2/8.25) 8.53 �EPETAVC Manca-95 MASS 06.02.2010 Ljubljana 
 
PIONIRJI (U16) 
1500 m 4:19.10 PETRAČ Jan-95 MASS 04.02.2010 Linz 
3000 m 9:39.98 GRUNFELD Kristian-96 �PELA 04.02.2010 Linz 
 
PIONIRKE (U16) 
400 m 57.80 BENKO Anja-95 PAN 31.01.2010 Bratislava 
 57.21 BENKO Anja-95 PAN 04.02.2010 Linz 
60 m ov. (76.2/7.50)  8.78 �EPETAVC Manca-95 MASS 16.01.2010 Ljubljana 
 
PIONIRJI (U14) 
Daljina (cona) 5.84 CELEC Nino-97 PAN 14.02.2010 Slovenska Bistrica 
 
PIONIRKE (U14) 
Daljina (cona) 5.57 BO�IČ Tina-97 ASB 14.02.2010 Slovenska Bistrica 
 5.59 BO�IČ Tina-97 ASB 14.02.2010 Slovenska Bistrica 
Višina 1.51 BO�IČ Tina-97 ASB 23.01.2010 Ljubljana 
 1.53 BO�IČ Tina-97 ASB 23.01.2010 Ljubljana 
 1.56 BO�IČ Tina-97 ASB 23.01.2010 Ljubljana 
 1.58 BO�IČ Tina-97 ASB 23.01.2010 Ljubljana 
 1.60 BO�IČ Tina-97 ASB 23.01.2010 Ljubljana 
 
PIONIRKE (U12) 
Daljina (cona) 4.76 BEDRAČ Maja-99 PT 14.02.2010 Slovenska Bistrica 
 4.93 BEDRAČ Maja-99 PT 14.02.2010 Slovenska Bistrica 
 
Sklep �t. 40 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde v dvorani za leto 2010. 
 
 
 
 



Sklep �t. 41 
TK AZS potrdi spodaj navedene rezultate v �tafetnih tekih kot najbolj�e rezultate v 
dvorani. 

 

STAREJ�I MLADINCI 
4 x 200 m 1:38.97 AD �TAJERSKA, Maribor �TA 30.01.2010 Bratislava 
 (BREZNIK K.-91, SENEKOVIČ T.-92, KRUMPAK L.-94, �ELJKO B.-94) 
4 x 400 m 3:40.62 AD �TAJERSKA, Maribor �TA 30.01.2010 Bratislava 
 (VERBO�T T.-92, VERBO�T G.-94, FAJFAR L.-91, �VAGELJ J.-91) 
 
STAREJ�E MLADINKE 
4 x 200 m 1:48.16 AD �TAJERSKA, Maribor �TA 30.01.2010 Bratislava 
 (REBERNIK L.-91, ZALETELJ U.-93, KAPL S.-91, REBERNIK D.-94) 
4 x 400 m 4:17.06 AD �TAJERSKA, Maribor �TA 30.01.2010 Bratislava 
 (KAPL S.-91, OREHEK S.-92, POLANEC BERČNIK M.-95, ZALETELJ U.-92) 
 
 
Atletinja Tina �utej je na V ZDA dosegla več rekordov v članski kategoriji v skoku s palico. 
 4.20 �UTEJ Tina-88 MASS 08.01.2010 Fayetteville 
 4.25 �UTEJ Tina-88 MASS 08.01.2010 Fayetteville 
 4.25 �UTEJ Tina-88 MASS 16.01.2010 Blacksburg 
 4.30 �UTEJ Tina-88 MASS 16.01.2010 Blacksburg 
 4.32 �UTEJ Tina-88 MASS 23.01.2010 Fayetteville 
 4.36 �UTEJ Tina-88 MASS 27.02.2010 Fayetteville 
 4.46 �UTEJ Tina-88 MASS 27.02.2010 Fayetteville 
 

Sklep �t. 42 
TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov kot nove rekorde v dvorani zaradi 
neopravljene kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping. 

 
 
AD 5. 
V prostorih Atletske zveze Slovenije je dne 22. januarja 2010 potekal posvet delegatov AZS, ki je 
trajal od 15.00 do 19.00 ure. 
Od vabljenih 18 delegatov AZS se je posveta udele�ilo 15 delegatov. 
Po uvodnem pozdravu predsednika Tekmovalne komisije AZS Gabrijela Ambro�iča je bil potrjen 
naslednji dnevni red: 

1. Poročilo o delu TK AZS v letu 2009 in izhodi�ča za leto 2010 
2. Opisno ocenjevanje posameznih slu�b organizacije tekmovanja 
3. Poročilo o certifikaciji �tadionov 
4. Analiza izstopajočih primerov na tekmovanjih 
5. Razno 

 
�e pred pričetkom prve točke dnevnega reda se je Gabrijel Ambro�ič s prilo�nostnim darilom 
zahvalil Marku Račiču za dosedanje delo na strokovnem področju v sodni�ki in tekmovalni 
organizaciji ter za dolgoletno opravljanje nalog delegata AZS. 
 
AD 1 
V uvodnem delu je Gabrijel Ambro�ič poudaril najpomembnej�e zaključke sestanka s Timing 
Ljubljana, delegate seznanil z novostmi v Pravilih za atletska tekmovanja in o aktivnostih pri 
prevodu pravil. 
Zdravko Peternelj je predstavil najpomembnej�e novosti v Razpisih tekmovanj 2010. 
Največjo pozornost bodo delegati AZS v letu 2010 namenili pravočasni pripravi vseh slu�b v 
organizaciji tekmovanja z zadostnim �tevilom osebja in kvalitetnej�i pripravi urnika tekmovanja. 
 
AD 2 
Poročila delegatov AZS so v nekaterih primerih �e vedno skromna. Delegati AZS bodo v večjem 
obsegu opisali delo posameznih slu�b in izpostavili najbolj pereče primere s tekmovanja. 
 



AD 3 
V letu 2009 so bili certificirani skoraj vsi atletski �tadioni v Sloveniji. Pomanjkljivosti in tudi 
strategija razvoja objekta so bili predstavljeni na posvetu. 
 
AD 4 
Najbolj �ivahna in kvalitetna razprava se je razvila ob predstavitvi posameznih izstopajočih 
primerih na tekmovanjih v preteklem letu.  
V zvezi z no�enjem �tartnih �tevilk se sprejme sledeča dopolnitev iz Pravil za tekmovanja: 

o �printerji do vključno 400 m nosijo �tartno �tevilko na hrbtu, 
o tekači od 600 m dalje nosijo �tartno �tevilko na prsih 
o tekmovalci v tehničnih disciplinah nosijo �tartno �tevilko na prsih 
o tekmovalci v skoku v vi�ino in skoku s palico nosijo �tartno �tevilko po lastni izbiri 

 
Navedeni so bili razlogi za tako odločitev ter s tem tudi informacija ostalim delegatom, kako v 
primeru podobnega primera postopati v prihodnje. 
 
 
AD 6. 
 
Sklep �t. 43 
 

Zbrana sredstva na koledarski borzi se po sklepu TK AZS razdeli organizatorjem spodaj navedenih 
tekmovanj le v primeru, da bo tekma kvalitetno organizirana. 

o 800 � - DP mnogoboj v dvorani 
o 800 � - APS mnogoboj 
o 500 � - DP mnogoboj zunaj 
o 400 � - DP mlaj�i člani 
o 300 � - Ekipno mladinsko 

 
Sklep �t. 44 
 

Po objavi �tartne liste na spletni strani dru�tva oziroma trenerji ugotovijo, da so pozabili v roku 
prijaviti atleta na tekmovanje. TK AZS bo take zamujene prijave upo�tevala, vendar le v primeru, 
da to ne bo vplivalo na povečanje �tevila skupin v tekih. 
Zamujena prijava se bo upo�tevala najkasneje do petka, do 10.00 ure. Kazen za naknadno 
upo�tevano prijavo je v vi�ini 100 �, ki se poravna AZS. 
 
Sklep �t. 45 
 

AK Koper je odpovedal organizacijo DP za mlaj�e mladince in mladinke, ki je po koledarju AZS 
planirano za 5. in 6. junij 2010 zaradi gradbenih del na atletsko nogometnem �tadionu v Kopru. 
Sedanji �tadion, ki se poleg atletike uporablja tudi za nogomet, bo postal samo nogometni �tadion. 
V neposredni bli�ini sedanjega �tadiona bo zgrajen nov atletski �tadion, ki pa do navedenega 
termina ne bo končan. 
Vsa dru�tva se pozove k oddaji kandidatur za organizacijo DP za mlaj�e mladince in mladinke. Rok 
za prijavo je petek, 9. april 2010. 
 
Sklep �t. 46 
 

Na termin KV APS za člane in članice je v Celju miting za mlaj�e kategorije, ki bo slu�il tudi kot 
pregledna tekma za kvalifikacije MOI v Moskvi. Z mitinga v Celju se bodo za finale APS  
upo�tevale vse tiste discipline, ki so identične disciplinam APS za člane in članice. 
 
Sklep �t. 47 
 

TK AZS bo zaprosila atletsko zvezo Hrva�ke, da bi v okviru njihovega DP izjemoma izvedli tudi 
prvenstvo Slovenije v hoji. 
 



Sklep �t. 48 
 

Henrik Omeru je za potrebe AZS izdelal tablice za točkovanje mnogobojev v dvorani in na prostem 
za mlaj�e kategorije. TK AZS potrjuje veljavnost mnogobojskih tablic s 1. januarjem 2010. 
 
Sklep �t. 49 
 

Komisija za antidoping AZS je obvestila TK AZS, da bodo v leto�njem letu napovedane kontrole 
dopinga s kraj�o predhodo najavo. Komisija za antidoping AZS mora skupaj z organizatorjem 
zagotoviti pogoje za delo komisije (ustrezni prostori, vročevalci vabil, �). 
Vročanje vabil na kontrolo dopinga mora biti po zaključku discipline. 
 
Sklep �t. 50 
 

V skladu s pravili IAAF ne smejo v maratonu nastopiti st. mladinci / mladinke in v polmaratonu ml. 
mladinci / mladinke. Iz navedenega razloga bo TK AZS iz liste rekordov umaknila naslednji rekord: 
 
STAREJ�I MLADINCI 
Maraton  3:05:11 OMAHNE Jan-86 KRO  23.10.2005 Ljubljana 
 
Sklep �t. 51 
 

V primeru, da je na tekmovanju več rekordov v isti disciplini, je organizator tekmovanja dol�an 
izdelati samo en zapisnik o rekordu. 
 
Sklep �t. 52 
 

Vse nepodeljene medalje, tudi rezervne, je delegat AZS dol�an predati nazaj AZS. 
 
Sklep �t. 53 
 

Na mitingu v Bratislavi konec meseca januarja so nekatere atletinje AD �tajerska Maribor nastopile 
v dresu slovenske reprezentance. TK AZS opozarja omenjeno dru�tvo, da se dres slovenske atletske 
reprezentance lahko uporablja izključno na reprezentančnih tekmovanjih. 
 
Sklep �t. 54 
 

AZS je izdala prevod Pravil za atletska tekmovanja 2010-2011. Pravila so bila brezplačno 
razdeljena zborom atletskih sodnikov, dru�tvom in posameznikom, ki pravila potrebujejo pri 
svojem delu. 
Vsi zainteresirani lahko Pravila za atletska tekmovanja kupijo na AZS po ceni 7 � in DDV.  
 
 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambro�ič 
 


