
  

 

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 

 

10. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v četrtek, 11. septembra 
2014 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 9. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Izhodišča tekmovalnega sistema AZS za leto 2015 
5. Koledarska borza 
6. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 9. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 9. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 
9. julij 2014 – Mednarodni miting v Mariboru (organ izator AK Poljane Maribor) 
 

V pripravo tekmovanja je bilo vloženo veliko truda. Zaradi dežja in hladnega vremena je bilo precej 
odpovedi. Zaradi močnega naliva je bilo tekmovanje prekinjeno za več kot pol ure. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.06 
Prijavnica 4  Skupna ocena 6.69 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
Pomanjkljivosti: 

o Prekrivna blazina na doskočišču skoka v višino je dotrajana. 
o Konstrukcija z zaščitno mrežo ni v skladu s pravili. Zadnja kovinska nosilca sta močno 

ukrivljena navznoter. Odprtina v višini izmeta orodja je ožja od predpisane za več kot meter. 



 

12. in 13. julij 2014 – DP za starejše mladince in mladinke v Mariboru 
                                 (organizator AK Poljane Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 285 atletov in atletinj iz 32 klubov. 
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Vremenski pogoji na tekmovanju so bili oba 
dneva dobri. Izvedena je bila kontrola dopinga. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.3 
Tehnična služba 4.3  Red in disciplina na tekmovališčih 4.7 
Tajništvo tekmovanja 4.7  Sodniška služba 4.2 
Prijavnica 4.1  Skupna ocena 6.30 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.9    
 
Pomanjkljivosti: 

o Notranji robnik poškodovan na več mestih 
o Zgornji deli blazin pri višini in palici so dotrajani. 
o Dotrajana stojala skoka s palico. 

 
Sklep št. 2 
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 
AKR: Vauhnik Lana (200m) 
KAK: Klobučar Tadej (800m) 
KLC: Pušnik Barbara (100m), Čop Nastja (200m) 
KRO: Stankovič Samo (200m) 
PMB: Cimerman Anja (krogla, disk), Završnik Luka (troskok) 
SLG: Glavič Tine (800m, 1500m) 
ŠTA: Šimenko Lalič Tilen (1500m) 
VEL: Majcenovič Teodor (200m, 400m), Kolar Lucija (3000m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
Na DP za starejše mladince in mladinke niso nastopile štafete: 
KRKA: 4x100m (sme) 

TRK: 4x400m (smi) 

SLG: 4x400m (smi) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 

 
Sklep št. 3 
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2014 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
KLC: Brecl Simon (400m) 
VEL: Dominkovič David (krogla, disk) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2014 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 €. 

 



 

2. in 3. avgust 2014 – DP za člane in članice ter ml. člane in ml. članice v Celju 
                          (organizator AD Kladivar Celje) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo preko 260 atletov in atletinj iz 32 klubov in 5 držav. Tekmovanje ni bilo 
vodeno. Zaradi številčno okrnjenih služb (premalo osebja) bi bil pomočnik vodje tekmovanja nujno 
potreben.  
Oba dneva tekmovanja je bilo toplo in soparno vreme. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.4  Ceremonial 2.6 
Tehnična služba 3.6  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4.2  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 3.8  Skupna ocena 5.44 
Objava rezultatov in napovedovanje 3.1    
 
Pomanjkljivosti: 

o Črte stez in oznake za ovire so zbledele 
o Oba dneva, tudi večkrat zapored, je zatajila pištola 
o Postavljena sta bila oba sektorja za dolge mete (moteče za tekmovalce, gledalce in sodnike) 

 

Sklep št. 4 
Na DP za člane in članice ter mlajše člane in mlajše članice niso nastopili: 
BRE: Krošelj Leda (palica) 
KLC: Tomić Marina (100m, 100m ovire), Janežič Luka (200m) 
KP: Hreorešen Luka (1000m), Barundič Martin (400m) 
KRO: Križaj Luka (110m ovire, daljina), Lindič Matej (400m ovire) 
MASS: Orel Igor (110m ovire) 
OL: Rogel Jak (palica)  
PAN: Fujs Matej (3000m, 5000m) 
ŠTA: Ferle Klavdij (400m) 
TRK: Jereb Žana (5000m) 
VEL: Melanšek Brina (1500m, 3000m), Vrdjuka Katja (1500m, 3000m), Oštir David (200m), 
 Mihalinec Maja (200m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
Sklep št. 5 
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2014 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
KLC: Janežič Luka (200m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2014 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 €. 

 
Na tekmovanju je potekala kontrola dopinga, ki pa ni bila izvedena v skladu z veljavnimi pravili. 
 

Sklep št. 6 
TK AZS zahteva sestanek s Komisijo za antidoping AZS zaradi uskladitve postopkov 
izvedbe kontrole dopinga na prvenstvenih tekmovanjih. 



 

3. september 2014 – Mednarodni miting v Novem mestu (organizator AK Krka Novo mesto) 
 

Organizator je pripravil zelo lepo in dobro tekmovanje, ki ga je pokvarilo slabo vreme. 
Osebja je bilo dovolj, žal pa so jim pozabili razdeliti naloge. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4.2  Sodniška služba 3.8 
Prijavnica 4.8  Skupna ocena 6.07 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.8    
 
Pomanjkljivosti: 

o Zaščitna konstrukcija za met kladiva ne ustreza predpisom. 
o Popraviti je bilo potrebno sektor pri kladivu in kopju. 

 

Sklep št. 7 
Tehnična služba na tekmovanju mora natančneje pristopiti k postavljanju sektorjev za 
dolge mete. 
Navedeni sklep morajo upoštevati tudi ostali organizatorji tekmovanj, ker pogosto 
sektorji niso narejeni v skladu s pravili. 

 
 

6. september 2014 – Ekipno DP za mladince in mladinke v Ljubljani 
                                   (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 330 atletov in atletinj iz 30 klubov. Tekmovanje je bilo solidno  
pripravljeno in izvedeno. Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov. 
Pogoji za tekmovanje so bili slabi (oblačno, dež, cca 18 stopinj). Zaradi slabega vremena se je skok 
s palico (m+ž) izvedel v dvorani. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 3  Sodniška služba 3.78 
Prijavnica 3  Skupna ocena 5.37 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 

Pomanjkljivosti: 
o Blazine pri palici v dvorani slabe; eno stojalo brez oznak za globino 
o Mreža na zaščitni konstrukciji meta kladiva premalo napeta 
o Delegat AZS prejel rezultatno listo samo do 23 strani (od 33) 
o Pri posameznih semaforjih so manjkale kasete 

 

Sklep št. 8 
Na Ekipnem DP za mladince in mladinke niso nastopili: 
BRE: Urek Karin (palica) 
DOM: Vodlan Nika (200m) 
KAK: Miševski Amadeja (1500m) 
KLC: Babič Denis (palica), Železnik Vid (daljina, troskok) 
KRKA: Špehar Nika (daljina), Grobler Ana (daljina), Rihtar Zala (200m) 
KRO: Kozlevčar Nina (100m), Kuhar Liza (palica) 
MASS: Paulin Tjaš (100m), Grdadolnik Bor (2000m zapreke) 
POS: Vilhar Klemen (1500m) 
PT: Kostanjevec Miha (3000m) 
TRK: Zupan Tim (100m), Dolinar Jošt (3000m) 

 

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



Na Ekipnem DP za mladince in mladinke niso nastopile štafete: 
DOM: 4x100m (mi, me) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 

 
 

7. september 2014 – Ekipno DP za pionirje in pionirke U16 v Velenju 
                        (organizator AK Velenje) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo preko 380 atletov in atletinj iz 32 klubov ter ene OŠ. Tekmovanje je 
bilo dobro vodeno in se je odvijalo v prijetnem tekmovalnem vzdušju. Vremenski pogoji za 
tekmovanje so bili primerni. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 3.8 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.2 
Prijavnica 5  Skupna ocena 6.25 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Pomanjkljivosti: 

o Ograda z reklamami na nogometnem igrišču 
o Zaščitna konstrukcija meta kladiva ni v skladu s pravili 
o Ni bil izdelan bilten z rezultati (priloženi samo rezultati posamezne discipline) 

 

Sklep št. 9 
Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
AKR: Franko Aiden (100m, daljina), Šlibar Maja (1000m) 
AKŠ: Zore Anamarija (300m) 
DOM: Povše Nejc (1000m), Fink Jan (300m) 
GO: Sušmel Sara (1000m) 
KAK: Miševski Amadeja (hoja 1600m), Praprotnik Tisa (višina) 
KLC: Rabuzin Gregor (hoja 1600m), Orož Domen (300m ovire) 
KRKA: Špehar Nika (višina), Kum Erika (višina), Stržinar Kaja (kopje), Grobler Ana (300m), 
 Breščak Ema (300m ovire) 
KRO: Jenko Mihelič Gaja (100m), Babnik Eva (1000m) 
MASS: Klokočovnik Jakob (palica), Cvirn Timotej (3000m), Ljubijankič Alja (2000m) 
PAN: Vinkovič Dona (višina) 
SLG: Ožir Patricija (1000m) 
ŠDN: Tomažič Neža (kopje) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16 nista nastopili štafeti: 
DOM: 4x300m (pi) 

KRKA: 4x300m (pe) 

KRO: 4x300m (pe / 2) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Razpisov tekmovanj 2014 morajo društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 10 
V skladu z določili Razpisov tekmovanj 2014 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
MASS: Kropivšek Jure (1000m) 
N&6AK: Kopač Žiga (100m) 

 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Razpisov tekmovanj 2014 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 €. 



Na tekmovanju so bile izvedene discipline, za katere v tablicah IAAF ne obstajajo točke. Kot 
začasna rešitev se je uporabil način, o katerem so bila društva pravočasno seznanjena. 
 

Sklep št. 11 
Za točkovanje disciplin na Ekipnem DP za pionirje in pionirke U16, ki jih ni v tablicah 
IAAF, je potrebno poiskati bolj ustrezen način točkovanja za naslednje leto. 

 
 

AD 3. - Rekordi na prostem za leto 2014 
 
MLAJŠI ČLANI 
800 m 1:47.73  RUDOLF Žan-93 MASS 01.07.2014 Velenje 
 1:47.09  RUDOLF Žan-93 MASS 02.09.2014 Zagreb 
1000 m 2:24.54  ZVER Aleš-93 PAN 09.08.2014 Andorf 
 
MLAJŠE ČLANICE 
1500 m 4:11.87  MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 02.09.2014 Zagreb 
3000 m 9:23.20  MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 03.08.2014 Celje 
4 x 100 m   50.57  AD MASS, Ljubljana MASS 02.08.2014 Celje 
(klubski)   KAVKA E.-93, TOMIČIĆ PREZELJ J.-93, KODRIČ A.-93, MLJAČ B.-93 
4 x 400 m 3:55.95  AD MASS, Ljubljana MASS 03.08.2014 Celje 
(klubski)   KAVKA E.-93, KODRIČ A.-93, MLJAČ B.-93, MIŠMAŠ M.-94 
Kopje 56.80  VIVOD Eva-94 PMB 04.04.2014 Gainesville 
 
STAREJŠI MLADINCI 
1500 m 3:43.15  PETRAČ Jan-95 MASS 22.07.2014 Eugene 
4 x 400 m 3:12.87  AD KLADIVAR, Celje KLC 13.07.2014 Maribor  
(klubski)   BRECL S.-95, ZALOKAR L.-95, ZUPANC A.-98, JANEŽIČ L.-95  
 
STAREJŠE MLADINKE 
4 x 400 m 3:42.91  SLOVENIJA SLO 26.07.2014 Eugene 
(absolutni)   POGOREVC M.-96, HORVAT A.-96, SIMONČIČ A.-98, PRAPROTNIK J.-96 
 
MLAJŠE MLADINKE 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 3000 m 16:48.9  ČANADI Eva-00 KP 09.08.2014 Fürstenfeld 
Hoja 3 km 16:07  ČANADI Eva-00 KP 31.08.2014 Remanzacco 

 
PIONIRKE - U16 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 1600 m 8:29.78  ČANADI Eva-00 KP 07.09.2014 Velenje 
 
PIONIRJI - U12 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
Vortex 54.47  IVANKOVIČ Mark Filip-03 MASS 23.08.2014 Radovljica 
 

Sklep št. 12 
TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2014. 

 
 
Atleta sta na tekmovanju v tujini dosegla rekord v kategoriji: 
 

ČLANI 
Kopje 80.46  KRANJC Matija-84 MASS 14.08.2014 Zürich 
 
ČLANICE  
3000 m zap. 9:40.49  MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 21.06.2014 Tallinn 
 
MLAJŠE ČLANICE 
3000 m zap. 9:40.49  MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 21.06.2014 Tallinn 
 

Sklep št. 13 
TK AZS ne potrdi navedene rezultate kot nove rekorde na prostem, dokler ne prejme 
obvestila o opravljeni kontroli dopinga od Komisije za antidoping AZS. 

 



Sklep št. 14 
TK AZS ne potrdi spodaj navedenih rezultatov za nove rekorde na prostem, ker o 
doseženih rezultatih ni bila obveščena Komisija za antidoping AZS. 

 

MLAJŠE ČLANICE 
 
4 x 100 m 46.62  SLOVENIJA SLO 12.07.2014 Ostrava 
(absolutni)   TOMIČIĆ PREZELJ J.-93, SLEJKO T.-94, KODRIČ A.-93, BABŠEK S.-92 
4 x 400 m 3:59.14  SLOVENIJA SLO 12.07.2014 Ostrava 
(absolutni)   KAVKA E.-93, ŠKEDELJ B.-93, ZUPANIČ T.-93, REBERNIK D.-94 
 
 

Sklep št. 15 
TK AZS ne potrdi spodaj navedenega rezultata za najboljši rezultat, ker je atletinja 
nastopila na veteranskem tekmovanju. 

 
MLAJŠE MLADINKE 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 3000 m 16:46.26  ČANADI Eva-00 KP 13.07.2014 Wolfsberg 
 
 

AD 4. 
 

Izhodišča tekmovalnega sistema AZS za leto 2015 – priloga. 
 
AD 5. 
Pravila koledarske borze za leto 2015 ostanejo enaka kot so bila v letu 2014. 
 
AD 6. 
 
1. 
TK AZS je prijavila Boruta Podgornika na seminar za merilce prog, ki se je izvedel v septembru 
2014 v Bolgariji. Glede na to, da je bila prijava poslana pravočasno, kandidat ni bil sprejet na 
seminar. Razlogi za zavrnitev so bili čudni oziroma nepojasnjeni. 
 
2. 
TK Šmarnogorska naveza Ljubljana je registriral Rezai Modammad Bashir kot slovenskega 
državljana. S tem je pridobil pravico nastopa na prvenstvenih tekmovanjih. Kasneje se je ugotovilo, 
da omenjeni atlet nima slovenskega državljanstva. 
 

Sklep št. 16 
TK AZS diskvalificira Rezai Modammad Bashir, ki je nastopil na DP v dolgih tekih 
(Kranj, 19.04.2014) v teku na 3000m v kategoriji starejših mladincev. 

 

 
Tekmovalna komisija AZS 

predsednik 
Gabrijel Ambrožič 



IZHODIŠ ČA TEKMOVALNEGA SISTEMA ZA LETO 2015 
 
 

Tekmovalni sistem AZS je načeloma dober, saj imajo vse starostne kategorije svoja tekmovanja.  
Vsa prvenstvena tekmovanja od mlajših mladincev navzgor morajo ostati, ker se na podlagi teh 
pridobi kategorizacija. 
 

Optimizacija se lahko doseže na način, da na prvenstvenih tekmovanjih atleti nastopajo izključno v 
svoji starostni kategoriji in da na isti termin v istem kraju poteka tekmovanje za dve starostni 
kategoriji (z nastopi atletov v višji starostni kategoriji se ustvarja vtis razširjenosti atletike in 
številčnost atletov). 
 

V primeru izvedbe dveh starostnih kategorij na isti termin v istem kraju je potrebno upoštevati tudi 
organizacijski vidik (objekt, oprema, številčnost osebja, …) in različnost disciplin nastopajočih 
kategorij ter specifika disciplin (ovire, orodja). 
 

Na osnovi zgoraj navedenega dejstva se bo pridobilo dodatne termine za organizacijo mitingov. 
Društva, ki so člani AZS, morajo prevzeti tudi obveznost organiziranja mitingov za vse starostne 
kategorije (krosi, cestni teki, tekme na stadionih, trgih). V tujini imajo stalne (tedenske) mitinge za 
kontrolo tekmovalne forme. 
 

Organizacija mitingov, ki se naknadno razpišejo zaradi potrebe društva oziroma posameznika 
(izpolnitev norme), je slaba (mnogo disciplin se sploh ne izvede, sestava organizacijskega odbora je 
pomanjkljiva, včasih tudi lažna). Do koledarske borze naj društva planirajo mitinge, ki bodo 
vključeni v koledar 2015 in bodo namenjeni za dosego norme za velika tekmovanja. 
 

Čedalje bolj v ospredje prihaja problem naprav, opreme in orodij na stadionih, ki se kljub opozorilu 
ne popravi ali obnovi. Na ta način so onemogočeni kvalitetni pogoji za tekmovalce, vsem 
udeležencem tekmovanja pa ni zagotovljena varnost. 
 
 

1. Trend števila nastopajočih 
Utemeljitev: V vseh kategorijah na tekmovanjih v dvorani in na prostem upada število tekmovalcev. 
Pregled kategorij in disciplin, kjer je nastopilo šest (6) in manj tekmovalcev. 
 

Dvorana: 
 

DP / U12 DP / U14 DP / krogla 
Višina (3m + 3ž) Višina (3m + 3ž) če (5), mme (3) 

 

Zunaj: 
 

DP / dolgi tek če (4); mče (4); sme (4); mme (5) 
APS / U18 M – 110m ovire (5); 2000m zap. (3); palica (5); hoja (3) 

Ž – 2000m zap. (3); palica (6); kladivo (6); hoja (5) 
DP / U18 M – 110m ovire (6); 2000m zap. (3); palica (5); kladivo (5); kopje (6); hoja (1) 

Ž – 3000m (5); 2000m zap. (2); palica (6); kladivo (5) 
DP / mnogoboj M – či (1); smi (1); mmi (1); pi (6) 

Ž – če (4); sme (4); mme (0) 
APS – prosta prijava M – 110m ovire (5); 3000m zap. (5) 

Ž – 5000m (5); 3000m zap. (0) 
DP / U14 M – krogla (5); hoja (2) 

Ž – višina (5); hoja (4) 
DP / U12 M – višina (2); krogla (5); hoja (5) 

Ž – višina (3); krogla (6); hoja (4) 
DP / U16 M – 100m ovire (5); troskok (6); kladivo (4); hoja (1) 

Ž – palica (2); disk (5); kladivo (6); hoja (5) 
DP / U20 M – 110m ovire (6); 3000m zap. (4); troskok (5); višina (4); palica (2); krogla (6); kopje (5) 

Ž – 3000m (4); 5000m (6); 3000m zap. (2); palica (3); krogla (6); kladivo (6) 
DP / člani M – 110m ovire (4); 400m ovire (4); 3000m zap. (3); troskok (5); kladivo (6) 

Ž – 3000m (6); 100m ovire (3); 400m ovire (4); 3000m zap. (0); daljina (5); troskok (4); 
       višina (3); krogla (2); disk (2); kladivo (4) 



 

DP / U23 M – 200m (5); 400m (4); 1500m (4); 3000m (4); 5000m (6); 110m ovire (1);400m ovire (3); 
       3000m zap. (3); 4x100m (0); 4x400m (0); daljina (6); troskok (2); palica (1); krogla (0); 
        kladivo (1); kopje (3) 
Ž – 100m (6); 200m (5); 400m (6); 800m (4); 1500m (2); 3000m (1); 5000m (0); 
       100m ovire (3); 400m ovire (1); 3000m zap. (0); 4x100m (1); 4x400m (1); daljina (2); 
       troskok (2); višina (0); palica (2); krogla (3); disk (3); kladivo (3); kopje (1) 

Ekipno / U20 M – 110m ovire (6) 
Ž – 2000m zap. (2) 

Ekipno / U16 M – troskok (6); palica (5); kladivo (5); hoja (3) 
Ž – palica (5); kladivo (5); hoja (5) 

 

Zaključek: Razprava na UO AZS, trenerskem posvetu in skupščini AZS. 
 
2. Koledar 2013 – Odpadla tekmovanja 
Utemeljitev: V letu 2014 niso bila izvedena tekmovanja: 

• DP v dvorani v mnogobojih za kategorije pionirjev U16 članov 
• Savaria pokala 
• Mladinske igre treh dežel 

 
3. Omejitve nastopanja posameznih starostnih kategorij 
Utemeljitev: Na prvenstvenih tekmovanjih nastopa v tekmovalnih dnevih (sobota in/ali nedelja) 
istočasno več starostnih kategorij. 
Preskok starostne kategorije U16 omogoča nastop do vključno starejših mladincev. 
 

Zaključek: V primeru, da na prvenstvenih tekmovanjih nastopa v tekmovalnih dnevih (sobota in/ali 
nedelja) istočasno več starostnih kategorij, lahko atleti nižje starostne kategorije nastopijo samo v 
svoji starostni kategoriji ali v eni kategoriji višje (ne morejo nastopiti v obeh starostnih kategorijah). 
 

Starostna kategorija U16 lahko tekmuje samo eno kategorijo višje (do mlajših mladincev / 
mladink). 
 

V kategoriji pionirjev in pionirk U12 lahko na prvenstvenih tekmovanjih nastopajo otroci starosti 
11 in 10 let. 
 

Za mitinge veljajo enake omejitve števila disciplin kot veljajo za prvenstvena tekmovanja. 
 
4. DP za mlajše člane in mlajše članice 
Utemeljitev: Do leta 2013 je bilo DP za U23, na katerem so nastopili tudi starejši mladinci / 
mladinke. V letu 2013 so mlajši člani nastopili skupaj s člani na DP, le proglasitve so bile ločene. 
Ocena TK AZS je, da taka oblika ni najboljša. 
 

Zaključek: V letu 2015 se uvede nazaj DP za U23, na katerem lahko nastopijo tudi starejši mladinci 
/ mladinke. DP U20 ostane samostojno tekmovanje. 
 
5. Hoja na DP in Ekipnem DP v kategoriji starejših mladincev in mladink 
Utemeljitev: V letu 2012 je bila uvedena hoja v kategoriji pionirjev / pionirk U14 in U16. Vsako 
naslednje leto se je ta disciplina uvedla v višji kategoriji. 
 

Zaključek: V letu 2015 se hoja uvede tudi v kategoriji starejših mladincev in mladink. Tekmovalna 
hoja se izvaja po Pravilih za atletska tekmovanja. 
Strokovni svet določi razdaljo za DP in Ekipno DP za st. mladince in mladinke. 
 
6. Program disciplin posameznih starostnih kategorij 
Utemeljitev: Program disciplin posameznih starostnih kategorij (tudi po dnevih), je več ali manj 
konstanten že mnogo let. Pripombe tudi s terena. 
 

Zaključek: Strokovni svet AZS naj pregleda discipline v posameznih starostnih kategorijah in jih po 
potrebi na novo razporedi po dnevih, opravi morebitne spremembe oziroma dopolnitve. 



7. Uvedba DP v štafetnih tekih 
Utemeljitev: IAAF je uvedla prvenstvo v štafetnih tekih. 
 

Zaključek: TK AZS predlaga uvedbo DP v štafetnih tekih (možna termina: DP in APS v 
mnogoboju). 
 
8. Tekmovalni sistem ABAF 
Utemeljitev: Atleti in atletinje so v letu 2014 nastopili na nekaterih tekmovanjih ABAF na svoje 
stroške (prevoz). Organizator tekmovanja je pokril nastanitev, AZS pa je opravila prijavo in pokrila 
stroške vodje ekipe. 
 

Zaključek: Doreči je potrebno, kako se bo AZS v letu 2015 vključevala v sistem tekmovanj (s 
posamezniki, z reprezentanco, v katerih starostnih kategorijah, kriteriji izbora). 
Od tega je odvisno, kaj je z ostalimi reprezentančnimi nastopi pionirjev, mlajših in starejših 
mladincev, mlajših članov (5-boj pionirjev, Brixia, Savaria, 4-boj mladincev, 4-boj mlajših članov). 
 
9. Tekmovalni sistem mladih 
Utemeljitev: Na osnovi pobude na posvetu trenerjev leta 2012 je po sklepu Strokovnega sveta AZS 
delovna skupina pripravila predlog tekmovalnega sistema mladih. Predlog je bil predstavljen na 
trenerskem posvetu jeseni 2013, na katerega ni bilo vsebinskih pripomb. 
 

Zaključek: Pri načrtovanju koledarja 2015 je potrebno upoštevati tudi gradivo Tekmovalni sistem 
mladih, ki ga je potrdil Strokovni svet AZS. 
 
10. Zimsko DP v metih 
Utemeljitev: Zimska DP v metih se v zadnjih letih v glavnem izvajajo v nemogočih vremenskih 
pogojih (slabo vreme, razmočen teren, hladno). 
 

Zaključek: Po sklepu UO AZS morata izvedbo Zimskega DP v metih prevzeti Koper in Nova 
Gorica. 
 
11. Kvalifikacije APS in APS za člane in članice 
Utemeljitev: V letu 2014 se KV APS za člane in članice niso izvedle, ker je bil nastop na APS 
možen z direktno prijavo s strani društva. 
 

Zaključek: Ugotoviti, ali so KV APS potrebno tekmovanje. Določiti, na kakšen se tekmovalec 
uvrsti v finale APS (način, ki je veljal v preteklih letih – 2 tekmi; letošnji način – direktna prijava). 
 
12. Nastopi tujcev na članskih DP 
Utemeljitev: Vrsto let so lahko tujci nastopili na članskih DP. Prijavilo se jih je precej več, kot pa 
jih je nato dejansko nastopilo. 
 

Zaključek: Tujci niso veliko prispevali k kvaliteti članskih DP, zato se članska DP za zaprejo za 
tujce (morda kakšno izjemo dovoli TK AZS). 
 
13. Termini cestnih tekov 
Utemeljitev: Vrsto let potekajo DP v cestnih tekih (10km, polmaraton in maraton) na stalen termin. 
 

Zaključek: Preveriti, ali so dosedanji terminu DP v cestnih tekih (10km, polmaraton in maraton) še 
primerni. 
 
14. Drugi pomembni elementi 
Šolske počitnice: 

- zimske / 16.- 20.02 (vzhod); 23.- 27.02. (zahod) 
- prvomajske / 27.04.- 02.05. 


