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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

13. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 16. decembra 2014 
ob 15.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 11. in 12. seje 
2. Priročnik za atletsko sezono 2015 s komentarjem 
3. Program dela TK AZS v letu 2015 
4. Analiza meritve časov in obdelava podatkov na tekmovanjih v letu 2014 in dogovori za sezono 

2015 
5. Poročilo o izobraževanju direktorjev-vodij tekmovanj in nadaljnje oblike izobraževanj 
6. Izobraževanje za merilce prog 
7. Sistem tekmovanj v hoji 
8. Pritožba AK Gorica Nova Gorica 
9. Organizacija DP v dvorani za člane in članice ter DP za veterane 
10. Posvet delegatov AZS 
11. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 11 in 12. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdita se zapisnika 11. in 12. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 

Priročnik za atletsko sezono 2015 s komentarjem je v pripravi. V najkrajšem možnem času se ga 
objavi na spletni strani AZS in izda v tiskani obliki. 
 
AD 3. 
 

TK AZS je obravnavala in sprejela program dela za leto 2015, ki je priloga tega zapisnika. 
 
AD 4. 
 

TK AZS je potrdila analizo na področju meritve časov in obdelave podatkov, ki je bila opravljena 
na sestanku s Timing Ljubljana. Hkrati so bila potrjena tudi izhodišča za leto 2015, ki se vnesejo v 
program dela. Analiza in izhodišča so priloga tega zapisnika. 
 
AD 5. 
 

Enodnevno izobraževanje za direktorje-vodje tekmovanj je bilo 22.11.2014 v Ljubljani. Vodil ga je 
Gabrijel Ambrožič. Seminar je zaznamovala dobra udeležba, zbralo se je 28 vodij tekmovanj in 
predstavnikov klubov iz celotne Slovenije. Predstavljen je bil celoten sistem organizacije tekmovanj 



z delom vsake službe, kot so: priprava, management, trženje in organiziranje atletskih tekmovanj s 
primeri iz prakse. 
 

Ponovitev seminarja bo jeseni 2015, saj bodo na koledarski borzi za organizacijo tekmovanj v letu 
2016 lahko kandidirala le društva, ki bodo imela v svojih vrstah osebo z opravljenim seminarjem za 
vodjo tekmovanja. 
 

V mesecu marcu 2015 bodo izvedeni tematski seminarji za vodjo tajništva, vodjo tehnične službe, 
vodjo prijavnice in vodjo sodniške službe. Dolžina seminarja je predvidena do dve uri. Udeleženci 
seminarja naj bodo tisti, ki bodo to službo tudi dejansko vodili na tekmovanju. 
Vsi udeleženci tudi prejmejo potrdilo po zaključenem seminarju. 
 
AD 6. 
 

TK AZS še vedno ni dobila zadovoljivega odgovora AIMS - ABAF, zakaj se izobraževanja za 
merilce prog po odpovedi Toma Šarfa ni mogel udeležiti Borut Podgornik. V Sloveniji nimamo 
uradnega merilca prog. Vsako leto se odvija veliko število cestnih tekov na različnih razdaljah in 
dolžine prog niso izmerjene.  
V letu 2015 bo seminar za merilce prog v Tallinnu. Na seminar se prijavi Boruta Podgornika in 
Toma Šarfa. 
 
AD 7. 
 

Strokovni svet AZS je potrdil razdalje prog discipline hoja za vse starostne kategorije. Hoja se bo 
izvajala po Pravilih za atletska tekmovanja. Kategorije in razdalje: 

• Pionirji / pionirke U12 – 1000 m 
• Pionirji / pionirke U14 – 2000 m 
• Pionirji / pionirke U16 – 3000 m 
• Mlajši mladinci / mladinke – 5000 m 
• Starejši mladinci / mladinke – 5000 m (steza) in 10 km na cesti 
• Mlajši člani / članice – 10.000 m (steza), 20 km in 50 km na cesti 
• Člani / članice – 10.000 m (steza), 20 km in 50 km na cesti 

 
Pri starejših mladincih / mladinkah se začasno ne izvaja 10 km na cesti. 
Kategoriji mlajših članov / mlajših članic in članov / članic se uvaja postopoma (v letu 2016).  
 
AD 8. 
 

TK AZS je obravnavala pritožbo AK Gorica Nova Gorica na zapisnik 11. seje TK AZS, kjer je bila 
podana analiza APS v mnogobojih. 
TK AZS ostaja pri navedbah v zapisniku 11. seje. Narejena je bila napaka s strani organizatorja 
tekmovanja in delegata AZS. V skladu s Pravili za atletska tekmovanja lahko tekmovalci zapustijo 
tekmovališče med posameznimi disciplinami zaradi počitka ali prehrane. Možno je, da organizator 
zagotovi prostor za počitek vseh tekmovalcev. 
 
AD 9. 
 

AD MASS Ljubljana je organizator DP v dvorani za člane / članice in DP v dvorani za veteranske 
kategorije na isti termin. Pri organizaciji navedenega tekmovanja mora organizator upoštevati 
sledeče: 

• 60 m in 60 m ovire se na DP za veterane izvede pred DP za člane / članice 
• Daljina, višina, palica in krogla na DP za veterane se izvedejo po zadnji disciplini DP za 
člane / članice 

• Med dopoldanskim in popoldanskim delom tekmovanja mora biti 60 minutni odmor za 
pripravo dveh tekmovališč in ogrevanje tekmovalcev. Odmor 60 minut je mišljen po 
zadnjem dopoldanskem dogodku (vključujoč proglasitve). 

 



AD 10. 
 

Posvet delegatov AZS bo v soboto, 10.01.2015 ob 9.00 uri v prostorih AZS. 
 
 
 

 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 



PROGRAM DELA 
TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2015 

 
Tekmovalna komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TK AZS) bo načrtovala in 

izvajala svoje delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem delu bo spoštovala in upoštevala Pravila za 
atletska tekmovanja, Priročnik za atletsko sezono 2015 s komentarjem, Priročnik o gradnji atletskih 
objektov, navodila in sklepe organov AZS. 

Tekmovalni sistem je zelo pomemben segment slovenske atletike, zato bo skupaj z 
organizatorji tekmovanj pripravila najboljše tekmovalne pogoje za atlete in ostale udeležence. Več 
svojega dela bo izvajala na terenu tako, da bo tudi neposredno in po potrebi pomagala društvom, 
organizatorjem tekmovanj. Tekmovanja je potrebno organizirati kot pomemben dogodek v 
lokalnem okolju, kakor tudi v celotni Sloveniji. Le na tak način bo pridobljena še pomembnejša 
medijska pozornost, kakor tudi možnost pridobitve sponzorskih sredstev. 
 
Program dela obsega naslednje usmeritve in cilje: 
 
I.   Tekmovanja 

1. Razvoj kvalitetne organizacije atletskih tekmovanj. 
Upoštevati kompletno organizacijsko strukturo, posebno pozornost nameniti tudi 
sponzorjem, medijem in oglaševanju.  

2. Pred in po tekmovanju organizirati dopolnilne aktivnosti z namenom dodatne popularizacije 
atletike. 

3. Koordinacija prvenstvenih tekmovanj (posamičnih, pokalnih, ekipnih) in vzpostavitev 
medsebojno poveznih mitingov v zaključeno celoto. 

4. Ponovno kandidirati za organizacijo balkanskih atletskih tekmovanj. 
5. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 
6. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir atletov. 
7. Za DP za člane / članice in APS za člane / članice se najame LED semafor dimenzije 3x 2 m. 
8. Sodelovanje z organizatorjema ljubljanskega maratona in maratona v Radencih. 
9. Organizacija  tekmovanj z manj disciplinami in z  višjo kvaliteto tekmovalcev, bodisi na 

štadionih, še posebno pa na trgih ali ulicah. 
10. Pričeti z aktivnostmi meritev dolžin tras cestnih tekov . 

 
II.   Operativne naloge 

1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije 
naslednjih tekmovanj. 

2. Delegiranje delegatov AZS, ki so soorganizatorji, svetovalci in nadzorniki. 
3. Cilj je doseči še višji nivo tekmovanj, zato je potrebno določiti poenoten nivo organizacije. 

V pomoč bo tudi več obiskov organizatorjev v pripravi na tekmovanja. 
4. Prisotnost članov UO AZS na prvenstvenih tekmovanjih (otvoritev, podeljevanje 

medalj, …). 
5. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj. 

  



III.   Objekti 
1. Izgradnja novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali vsaj priprava 

projektne dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. Opis stanja je 
viden na spletu AZS. 

2.  Lokacije: 
- Ljubljana / izgradnja krožne dvorane in obnovitev glavnega štadiona. Izdelava projektne 

dokumentacije 
- Koper / izgradnja pomožnega metališča (dokumentacija pripravljena) za zimski vadbeni 

center 
- Celje / obnovitev sintetične prevleke 
- Maribor / obnovitev sintetične prevleke 
- Sevnica / priprava dokumentacije za štadion 
- Ptuj / postavitev zaščitne konstrukcije za mete na pomožno igrišče, obnovitev sintetične 

prevleke 
- Kamnik izgradnja  tekmovališč za tehnične discipline                      

3. Dopolnitev opreme, naprav in orodij. 
Na več štadionih je potrebno zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran 
AZS – Objekti). 

4. Soglasja in prioritete AZS posameznim investitorjem in FŠO. 
5. Sodelovanje z investitorji in projektanti. 
6. Certifikacija štadionov in opreme. AZS podeli certifikate za atletske štadione in dvorane. Na 

osnovi certifikata si atletski štadion pridobi pravico do izvajanja atletskih tekmovanj. Za 
pregled se uporablja obrazec IAAF, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi 
specifičnostmi. 

IV.   Izobraževanja: 
- Vodij tekmovanj 
- Vodij tajništev 
- Vodij posameznih služb 
- Delegatov AZS 
- Seminar za Nacionalne tehnične osebe (NTO) skupaj s Strokovnim odborom atletskih 

sodnikov 
- Organizatorjev s področja oglaševanja in promocij 

V.   Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe (meritve časov in obdelava podatkov). 
VI.   Koledarska borza. 
        Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj. 
VII.   Priprava izhodišč za Priročnik za atletsko sezono 2016. 
VIII.   Sodelovanje z Združenji (atletski trenerji, atletski sodniki) in delovnimi telesi Upravnega 
           obora (strokovni svet) z namenom zagotoviti čim boljši in kvalitetnejši tekmovalni program. 
IX.   Mednarodno sodelovanje. Izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami Hrvaške, Italije. 
X.   Sodelovanje z ABAF. 
XI.   Nabava enotnih oblačil za delegate AZS (majice, jackete, bunde). 
XII.   Medalje za prvenstvena tekmovanja (preveriti nove dodatne oblike, izboljšati kvaliteto medalj, 

 povečati velikost medalje za pionirje in mlajše mladince, vsako leto zamenjati design medalje 
 za eno starostno kategorijo). 

 
Ljubljana, 17. december 2014 
 

Tekmovalna komisija AZS: 
                predsednik 

                       Gabrijel Ambrožič 
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ANALIZA NA PODRO ČJU MERITVE ČASOV IN 

OBDELAVE PODATKOV PO KON ČANI SEZONI 2014 
 
 

 
Na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov je TK AZS opravila analizo sezone 2014 

na področju meritve časov in obdelave podatkov. 
Sodelovanje TK AZS in Timing Ljubljana je bilo dobro in konstruktivno. 
Atletska zveza Slovenije ima težave s svojim informacijskim sistemom in velika zahvala gre 

Timing Ljubljana, ki je pomagal pri reševanju težav skozi celotno tekmovalno sezono. 
 

Z navedenimi dejstvi bil seznanjen Gojko Zalokar, direktor Timing Ljubljana na sestanku dne 
26. novembra 2014 v prostorih Timing Ljubljana. 
 

Prisotni: 
Atletska zveza Slovenije: Gabrijel Ambrožič-predsednik TK AZS, Borut Podgornik-član TK AZS, 

       Zdravko Peternelj-strokovni delavec AZS 
Timing Ljubljana: Gojko Zalokar-direktor, Barbara Železnik, Rok Tevž 

 
Ob analizi so ugotovljene sledeče zadeve: 
 
Na nekaterih tekmovanjih so v rezultatni listi discipline v okvirju, na drugih pa ne (primer: DP ČI in 
DP U20; Ekipno U20 in Ekipno U16). 
 

Zaključek: Zaznane napake so odpravljene. Programska oprema se pripravlja modulno za vsako 
tekmovanje. 
 
Naprava za zaznavanje napačnega štarta ni zabeležila vse reakcijske čase na APS U18 (ml. 
mladinci: 400m; mlajše mladinke: 100m, 400m, 400m ovire) in DP U20 (st. mladinke: 100m / 3. 
skupina = 1 proga; 4. skupina = 1 proga). 
 

Zaključek: Timing Ljubljana išče rešitev s proizvajalcem naprave. 
 
Ponavljanje štartov zaradi nesprožitve ure na mitingu v SLB (24.05.2014). 
 

Zaključek: Napaka se je dogajala zaradi operativca na napravi. 
 

V mlajših kategorijah ni navedena teža orodja in ovire (DP mnogoboj, DP U16). 
 

Zaključek: AZS pošlje šifrant disciplin. Urejeno bo do pričetka tekmovanj v letu 2015. 
 
V tekmovalnem zapisniku DP U20 (daljina-m; troskok-ž) je napisan veter (-0.0), v rezultatih pa 
(+0.0) in zapisniku Ekipno U16 (100m (m) – 2. sk. = veter 0.0, 4. sk. = veter +0.0; daljina (pi) – 
(zap. -0.0, bilten +0.0); daljina (pe) – (zap. -0.0, bilten +0.0). 
 

Zaključek: Pri obdelavi podatkov se dosledno upoštevajo tekmovalni zapisniki. 
 



APS v mnogoboju: datum in ura (ni vidno) / enako tudi DP v mnogoboju; razpredelnica: niso 
zabeleženi tisti, ki so odstopili. 
 

Zaključek: Program za obdelavo podatkov bo dopolnjen do pričetka tekmovanj v letu 2015. 
 
Elektronska štarna pištola ima slabšo slišnost. 
 

Zaključek: Dodatni zvočniki na stezah. Išče se rešitev za ojačanje zvoka. 
LJ maraton / DIS na polmaratonu in nastop ter razvrstitev moškega v ženski konkurenci. 
 

Zaključek: Urejeno ter dogovor, kako ravnati v bodoče. 
 
Uvrstitev tekmovalcev v maratonu in polmaratonu brez vmesnih časov na LJ maratonu. 
 

Zaključek: Primeri se bodo v bodoče obravnavali po vsebini. 
 
 
Pripombe Timing Ljubljana 
 
Posamezni delegati AZS se še vedno javljajo prepozno (navodila za žrebanje) 
Posamezna društva se sploh ne javijo ter se ne dogovorijo za storitev na tekmovanju 
Na posameznih objektih je še vedno pomanjkljiva infrastruktura za opravljanje meritev 
Vsi objekti ne zagotavljajo pogojev za prenos podatkov WI-FI 
 
 
Izhodišča za delo v letu 2015 
 

1. Predstavljen dokument o štartni proceduri. 
2. Dogovorjen je način dela - izobraževanja pomočnikov štarterjev na napravi za zaznavanje 

napačnega štarta 
3. Timing Ljubljana posreduje dodatno ponudbo za dvovrstični ciljni semafor, ki prikazuje 

vrstni red tekmovalcev z rezultati. Potreben je zaradi obveščenosti tekmovalcev in 
gledalcev. Semafor naj bi bil sestavni del opreme na vseh prvenstvenih tekmovanjih. 

4. Timing Ljubljana posreduje ponudbo, da se naprava za zaznavanje napačnega štarta 
uporablja tudi na prvenstvenih tekmovanjih za pionirje in pionirke U16. 

5. Na osnovi elementov je Timing Ljubljana posredoval ponudbo za opravljanje meritve časov 
in obdelavo podatkov na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2015. 

6. V tem trenutku ni rešitve, kako se bodo zajemali rezultati za tekmovalce, ki jih bodo društva 
prijavljala na tekmovanje. IS AZS ni dokončan, kar pomeni, da bo vprašljiva izdelava 
štartne liste. 

7. Atletska zveza Slovenije pripravi koncept izgleda štartne in rezultatne liste. Predlog izdela 
Timing Ljubljana. 

8. Rezultatno listo s posameznega tekmovanja objavi Timing Ljubljana na spletni strani takoj 
po končanem tekmovanju. 

 
 

 
 

 
Ljubljana, 1. december 2014 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


