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                                                                 Z  A  P  I  S  N  I  K  
 
11. korespondenčne seje Komisije za tekmovalne sisteme Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: 
komisija), ki je bila 3. februarja 2006. 
 
Dnevni red: 

1. Miting v okviru DP za pionirje / pionirke (U16) 
 
 
 
Strokovni svet AZS in generalni sekretar AZS sta naslovila na komisijo dopis v zvezi s priznanjem 
rezultatov mitinga, ki bi ga izvedel AD MASS Ljubljana pred DP za pionirje / pionirke (U16) v 
Ljubljani, dne 4. februarja 2006. 
 
Obrazložitev strokovnega sveta: 
 
Strokovni svet in generalni sekretar AZS sta prejela precej klicev trenerjev s terena, v katerem 
naprošajo, da bi AD MASS organiziral miting za člane v terminu DP za pionirje / pionirke. 
 
Pomembna dejstva v zvezi s tem so naslednja: 
 
1. 
AZS je sprejela Razpise tekmovanj za leto 2006 na predlog KT AZS, ki natančno določajo med 
drugim tudi segment organizacije tekmovanj. V času DP za pionirje / pionirke ni nobenega mitinga 
v tekaških disciplinah v Sloveniji in bližnji okolici (Avstrija, Italija, Madžarska). 
2. 
V razpisih za leto 2005 in 2006 (na web strani AZS) je pod točko 4.5 na strani 35 natančno 
zapisano, pod kakšnimi pogoji je mogoče organizirati atletska tekmovanja, ki niso v koledarju AZS. 
Točka 4.5. (b) tudi govori o tem, da se rezultati tekmovanja ne bodo priznali, v kolikor ne bodo 
spoštovana pravila iz tega odstavka. 
3. 
Komisija je do sedaj spoštovala pravila igre, ki smo jih postavili, ko je vse klube obvestila, da ne 
more priznati rezultatov. To je ena njenih najpomembnejših nalog, čeprav seveda ni edina. 
Odločilno za ta dopis je predvsem dejstvo, da bodo skušali atleti dosegati norme za nastop na SP.  
Zavedamo se pomembnosti tega in dejstva, da je potrebno atletom dati priložnost in komisijo 
naprošamo, da bi v tem primeru pokazala razumevanje nastalega problema. 
4. 
Teren (klubi, društva, atleti, NT AZS, stroka) mora v prihodnje pravočasno prepoznati potrebe 
atletov za nastope na tekmovanjih in mitinge, ki niso v koledarju AZS, pravočasno najaviti. 
Glede na izkušnje, je edino tako mogoče načrtovati tekmovalni sistem za atlete – torej dovolj 
zgodaj. 
 
 
 



5. 
Razlogi, zakaj prihaja do tega, so silno različni:  

o premalo interesa pred 2 - 3 tedni, 
o slaba koordinacija med trenerji,  
o slaba koordinacija med trenerji in NT AZS, klubi. 

 
V prihodnje pričakujemo, da bodo potrebe po tekmah prepoznane dovolj zgodaj (ne nazadnje so 
datumi velikih tekmovanj znani že nekaj časa) in pričakujem, da komisija ne bo več prišla v 
podobno situacijo.  
 
Komisija je na osnovi navedene obrazložitve sprejela 
Sklep: 

Na osnovi argumentov strokovnega sveta AZS bo komisija tokrat izjemoma priznala 
rezultate mitinga v Ljubljani dne 4. februarja 2006, čeprav miting ni bil razpisan v 
skladu z Razpisi tekmovanj 2006. 

 
 

Opredelitev članov komisije je bila sledeča: 
 

o trije člani potrjujejo navedeni sklep,  
o dva člana ne potrjujeta sklepa. 

 
 
 
 
S spoštovanjem 
 
 
 

Komisija za tekmovalne sisteme 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 


