
  

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Vodnikova cesta 155,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 513-65-02   Fax: +386 (01) 513-65-05 
e-mail: info@atletska-zveza.si 

 
Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
1. seje Komisije za tekmovalne sisteme Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: komisija), ki je 
bila 5. maja 2005 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Peter Drofenik, Zdravko Peternelj, Benjamin Piškur 
Opravičeno odsoten: Darjo Pungartnik 
 
Dnevni red: 

1. Program dela v mandatnem obdobju 2005-2008 
2. Pregled zapisnika 16. seje 
3. Homologiranje rekordov na prostem in v dvorani za leto 2004 
4. Homologiranje rekordov v dvorani in na prostem za leto 2005 
5. Tekmovalni sistemi za mlade in mitingi za nagrado Slovenije 
6. Analiza poročil delegatov in glavnih sodnikov 
7. Razno 

 
AD 1. 
Z vabilom na sejo je bil članom komisije predložen program dela. V predstavitvi programa dela 
komisije je predsednik izpostavil predvsem sledeče glavne značilnost: 

o seje z vsemi člani komisije bodo pogostejše, vendar časovno krajše, 
o analiza posamezne tekme se bo izvajala takoj po tekmovanju v ožji sestavi, 
o večji poudarek bo na projektnem delu, v katerega bodo vključeni posamezni člani komisije 

ali izkušeni atletski delavci. Za področje pionirske atletike se bo k sodelovanju povabilo 
Slavka Malnarja, veteranska tekmovanja – Jurij Novak, cestni teki – Benjamin Piškur, itd. 

o učinkovitejše sodelovanje se pričakuje s strokovnim svetom (področje tekmovalnega 
sistema najmlajših, vključitev v zvezo balkanskih držav, sprememba pravil za atletska 
tekmovanja na letošnjem IAAF kongresu), 

o tekmovanja bomo skušali pripraviti na višjem organizacijskem nivoju in da so atraktivnejša, 
to pomeni atraktivna v smislu otvoritve, ustrezne glasbe  med samim tekmovanjem, na 
odmevnejših mitingih z izvedbo koncerta po tekmovanju, organizacijo tiskovnih konferenc 
v koordinaciji z AZS. 

 
AD 2. 
V sezoni 2004 so se na tekmovanjih pojavljali problemi z nošenjem klubskih dresov. Ker 
posamezni klubi ne zagotavljajo enotnih tekmovalnih dresov, oziroma atleti nosijo različne drese, 
smo ob koncu sezone pozvali vse klube, da posredujejo sliko klubskih dresov zaradi lažjega dela 
organizatorja tekmovanja in delegatov AZS. Z izjemo enega kluba ni bilo nikakršnega odziva. 
 
Sklep št. 1 

Komisija in delegati AZS bodo vztrajali na nošenju klubskih dresov na tekmovanju in 
bomo prepovedali nastope vsem atletom in atletinjam, ki ne bodo nosili klubskega dresa 
(tekmovalni dresi so lahko iz različnih časovnih obdobij). 
Prav tako ne bomo dovoli nastop, če ne bodo reklame v skladu s Pravili za atletska 
tekmovanja. 

 
Zapisnik 16. seje se potrdi. 



AD 3. – Rekordi na prostem 2004 
 
ČLANICE 
Maraton 2:27:33  JAVORNIK Helena-66 ZRE 17.10.2004 Amsterdam 
 
MLAJŠE MLADINKE (do 17 let) 
Palica 3.81  ŠUTEJ Tina-88 MASS 12.09.2004 Celje 
 
AD 3. – Rekordi v dvorani 2004 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Višina 1.80 KERŠEVAN Jana-88 GO 18.12.2004 Šempeter pri Gorici 
 
MLAJŠI MLADINCI 
Daljina 7.24 BUCALO Rožle-87 FIT 28.12.2004 Celje 
 
MLAJŠE MLADINKE 
Višina 1.80 KERŠEVAN Jana-88 GO 18.12.2004 Šempeter pri Gorici 
Palica 3.60 ŠUTEJ Tina-88 MASS 18.12.2004 Šempeter pri Gorici 
 3.70 ŠUTEJ Tina-88 MASS 18.12.2004 Šempeter pri Gorici 
 
AD 4. – Rekordi v dvorani 2005 
 
ČLANICE 
400 m 53.91 LANGERHOLC Brigita-76 EXT 22.01.2005 Dunaj 
Palica 4.20 MELINK Teja-80 GO 28.01.2005 Budimpešt 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Višina 1.83 KERŠEVAN Jana-88 GO 22.01.2005 Budimpešta 
Palica 3.81 ŠUTEJ Tina-88 MASS 29.01.2005 Ljubljana 
 3.90 ŠUTEJ Tina-88 MASS 05.02.2005 Šempeter pri Gorici 
 3.90 ŠUTEJ Tina-88 MASS 12.02.2005 Celje 
 3.91 ŠUTEJ Tina-88 MASS 26.02.2005 Šempeter pri Gorici 
Peteroboj 3.655 PETAN Maja-87 FIT 23.01.2005 Dunaj 
   (8.86-1.54-11.72-5.50-2:28.85)    

 
MLAJŠI MLADINCI 
60 m ovire 8.14 DERŽANIČ Rok-88 FIT 14.01.2005 Celje 
(13.50/91.4/8.90) 8.05 DERŽANIČ Rok-88 FIT 22.01.2005 Ljubljana 
Palica 4.62 PINTAR Svit-88 KLC 12.02.2005 Celje 
 
MLAJŠE MLADINKE 
60 m ovire 8.97 KOŽELJNIK Živa-88 VEL 14.01.2005 Celje 
(13.00/76.2/8.25) 8.97 STRAJNAR Sara-89 MASS 15.01.2005 Ljubljana 
 8.75 KOŽELJNIK Živa-88 VEL 22.01.2005 Ljubljana 
Višina 1.83 KERŠEVAN Jana-88 GO 22.01.2005 Budimpešta 
Palica 3.70 ŠUTEJ Tina-88 MASS 22.01.2005 Ljubljana 
 3.71 ŠUTEJ Tina-88 MASS 29.01.2005 Ljubljana 
 3.81 ŠUTEJ Tina-88 MASS 29.01.2005 Ljubljana 
 3.90 ŠUTEJ Tina-88 MASS 05.02.2005 Šempeter pri Gorici 
 3.90 ŠUTEJ Tina-88 MASS 12.02.2005 Celje 
 3.91 ŠUTEJ Tina-88 MASS 26.02.2005 Šempeter pri Gorici 
 
V tekmovalnem programu letošnjega leta se prvič pojavljajo discipline za mlajše kategorije v 
dvorani in na prostem. 
Sklep št. 2 

V listo vodenja rekordov bomo uvrstili troskok za pionirje in pionirke v dvorani in na 
prostem. 
Prav tako bomo vodili rekorde v disciplinah 200m, 400m, 800m, 1500m in 3000m, katere 
bodo dosegli mlajši mladinci, mlajše mladinke, pionirji in pionirke v dvorani. 
Preko celega leta bomo spremljali rezultate v teh disciplinah in najboljši rezultat ob 
koncu sezone priznali za rekord. 
 



AD 4. – Rekordi na prostem 2005 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Palica        4.00  ŠUTEJ Tina-88 MASS 24.04.2005 Brežice 
 
MLAJŠI MLADINCI  
Kladivo-6   59.76  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 20.02.2005 Brežice 
 
MLAJŠE MLADINKE 
Palica        3.90  ŠUTEJ Tina-88 MASS 24.04.2005 Brežice 
 4.00  ŠUTEJ Tina-88 MASS 24.04.2005 Brežice 
 
PIONIRKE 
Kladivo-3      51.56  ŠPILER Barbara-92 FIT 20.02.2005 Brežice 
 52.21  ŠPILER Barbara-92 FIT 20.02.2005 Brežice 
 52.97  ŠPILER Barbara-92 FIT 19.03.2005 Brežice 
 53.91  ŠPILER Barbara-92 FIT 19.03.2005 Brežice 
 
Na osnovi dostavljene dokumentacije je komisija ugotovila, da so bile na mitingu v Brežicah dne 
24. aprila 2005 izvedene discipline kopje (m+ž), disk (m+ž) in kladivo (m+ž), kjer je šlo za nastope 
v mešani konkurenci. V disciplini disk za starejše mladince in v kladivu za mlajše discipline sta bila 
celo dosežena nova državna rekorda. 
Sklep št. 3 

Po pravilih za atletska tekmovanja nastopi v mešani konkurenci niso dovoljeni, vendar 
bo komisija izjemoma priznala sledeča rekorda:  

 
STAREJŠI MLADINCI 
Disk-1.75 55.07  GORJUP Luka-86 KRO 24.04.2005 Brežice 
 
MLAJŠI MLADINCI  
Kladivo-5    66.42  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 24.04.2005 Brežice 
 
Sklep št. 4 

AK FIT Brežice se kaznuje z 10.000,00 SIT zaradi slabega dela  sodniške službe in 
zaradi kršenja Pravil za atletska tekmovanja (točka 4.1.18, alinea f.). 

 
AD 5. 
Komisija je v preteklosti že večkrat opozarjala strokovni svet, da nimamo ustreznega tekmovalnega 
sistema za najmlajše starostne kategorije. Število tekmovalcev nam iz leta v leto upada na 
dvoranskih tekmovanjih in tekmovanjih na prostem, kar je odraz premajhne pozornosti delu z 
najmlajšimi v posameznih klubih in tudi neustreznega tekmovalnega sistema za najmlajše. Komisija 
bo temu problemu posvetila posebno pozornost in pripravila program tekmovanj za leto 2006 in 
naprej. Ker je letošnja sezona na prostem tik pred začetkom izvajanja, bodo določena tekmovanja 
na sporedu tudi v letošnjem letu. 
 

Tekmovalnemu sistemu najmlajših bo pozornost posvetil tudi strokovni svet. V novi sestavi 
strokovnega sveta AZS so člani, ki bodo v prihodnje skrbeli za tekmovalni sistem najmlajših 
starostnih kategorij-Saša Maraž (pionirska in otroška atletika), Henrik Omerzu-šolska in mladinska 
atletika. Tematika bo razdelana v sodelovanju obeh delovnih teles. 
 

Tudi s terena prihaja čedalje več pobud o tekmovanjih za najmlajše. Ugotavljamo, da imamo v 
koledarju AZS kar precejšnje število tekmovanj za najmlajše, hkrati pa nastajajo regijska 
tekmovanja na Gorenjskem-posamična tekmovanja, Štajerskem-mnogobojska oblika. 
 

Predlog tekmovanj za najmlajše v letu 2005 bo v kratkem pripravila ožja delovna skupina 
strokovnega sveta-Rovan Leopold, Maraž Saša in komisija-Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj 
ter ga predstavila na Skupščini AZS. 



Tekmovanja za najmlajše bodo postavljena tako, da bo pokrita celotna Slovenija, nosilci in izvajalci 
pa bodo klubi po regijah, ker bodo le na ta način lahko prišli do občinskih sredstev. Atletska zveza 
Slovenije bo nudila pomoč v organizacijskem in finančnem smislu. 
 
AD 6 – Analiza poročil delegatov AZS 
 

 
8. januar 2005 – Miting v Šempetru pri Gorici (AK Gorica) 
 
Na dvoranskem mitingu v Šempetru pri Gorici je merjenje časov v teku na 60 m in 60 m ovire 
opravljalo osebje, ki niso sodniki. 
Sklep št. 5 

Rezultati teka na 60 m in 60 m ovire se ne priznajo, ker sojenje niso opravljali sodniki. 
 
29. januar 2005 – DP za mlajše mladince in mladinke v dvorani (AD MASS Ljubljana) 
 
Sklep št. 6 
 
 

Na DP za ml. mladince/ke v dvorani niso nastopili: 
o AKŠ: Skamen David (60m) 
o GO: Dugar Matija (60m), Steklasa Dominik (60m) 
o MASS: Mikec Miha (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 

Sklep št. 7 
V troskoku se diskvalificira Šuštar Nejc (AD MASS Ljubljana) zaradi neurejene 
registracije. 

 
5. februar 2005 – DP v krožnih tekih na Dunaju 
 
Sklep št. 8 
 
 

Na DP v krožnih tekih niso nastopili: 
o KLC: Jelen Uroš (200m) 
o KP: Brus Sara (800m) 
o MASS: Šušteršič Matic (200m), Horvat Janja (200m) 
o MB 98: Mohorič Aleš (800m), Špes Boris (3000m), Ferle Klavdij (800m) 
o OL: Orešnik Sara (200m) 
o POM: Rinderer Urška (200m)  
o PT: Kukovec Sandi (200m), Rajtar Čuš Samuel (3000m) 
o ŠŠG: Gazvoda Ajda (800m)  
o TRK: Kovač Jure (200m) 
o VEL: Rop Tajda (200m), Simončič Nada (200m) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
12. februar 2005 – DP v dvorani za pionirje in pionirke (AD Kladivar) 
 
AD Kladivar Celje je tekmovanje dobro pripravil ob veliki podpori sodnikov.  
Pomanjkljivosti v organizaciji tekmovanja: 
TEHNIČNA SLUŽBA 

o pozabili na obnovo štartne črte, 
o premajhna blazina na pomožnem skakališču za dekleta, 
o premalo osebja za postavljanje ovir. 



19. februar 2005 – DP v dvorani za člane in članice (AK Gorica) 
 
Sklep št. 9 
 
 

Na DP v dvorani niso nastopili: 
o ASB: Potočnik Martin (60m) 
o GO: Mačus Meta (60 m ovire), Činej Edi (60m) 
o KLC: Tomič Marina (60m ovire) 
o MASS: Šušteršič Matic (60m, daljina), Osovnikar Matic (60m), Žumer Jan (60m, daljina) 
o POM: Verdnik Marko (60m) 
o POS: Borovina Matjaž (60m) 
o ŠŠG: Kogal Uroš (60m ovire, daljina, palica) 
o TRK: Perčič Nuša (daljina) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
20. februar 2005 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za SMI, SME, PI, PE (AK FIT) 
 
Sklep št. 10 
 
 

Na Zimskem prvenstvu v metih niso nastopili: 
o FIT: Deržanič Rok (kopje), Bucalo Rožle (kopje) 
o MASS: Okorn Stanislav (kopje, disk) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
26. februar 2005 – DP v dvorani za st. mladince in mladinke (AK Gorica) 
 
Sklep št. 11 
 
 

Na DP v dvorani niso nastopili: 
o ASB: Vantur Nejc (60m), Repnik Tadej (daljina) 
o GO: Benko Martina (60m, 60 m ovire),  
o KRKA: Turk Vid (višina) 
o MASS: Dimnik Matic (troskok),  

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
19. marec 2005 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za ČI, ČE, MMI, MME 
 
Sklep št. 12 
 
 

Na Zimskem prvenstvu v metih niso nastopili: 
o FIT: Majce Nika (kladivo), Žalac Mitja (kladivo) 
o KRKA: Pekolj Matjaž (krogla, disk) 
o KRO: Emberšič Danilo (kopje) 
o KP: Pasar Petra (kopje) 

 

V skladu s točko 4.1.18, alinea (o) Razpisov tekmovanj 2005 morajo klubi plačati kazen 1.000 tolarjev za 
vsak nenastop. 

 
23. april 2005 – Miting v Šentjurju (AK Šentjur) 
 
Na mitingu v Šentjurju je v metu kopja za ženske nastopila samo ena (1) tekmovalka. 
Sklep št. 13 

Rezultat Ratej Martine v metu kopja se ne prizna. 



23. april 2005 – Miting v Šentjerneju 
 
Na mitingu v Šentjerneju je v nekaterih disciplinah nastopil samo en (1) tekmovalec – krogla za 
pionirje, 100 m za mladinke. V štafeti 4x100 m je nastopila samo ena (1) štafeta. 
Sklep št. 14 

Rezultati tekmovalcev v navedenih disciplinah se ne priznanjo - Fučko Nine (100m), 
Kernc Mitja (krogla), OŠ Mirna Peč (4x100m). 

 
 
AD 5. 
 

1. V zadnjem času je bilo kar nekaj vprašanj, kakšni časi se objavljajo v cestnih tekih (bruto ali 
neto). Vrstni red tekmovalcev v vseh cestnih tekih se določa na podlagi bruto časov, to 
pomeni, kakršen je bil prihod tekmovalcev v cilj.  
V primeru, da lahko merilna ekipa ponudi tudi neto čase, so ti zgolj informativnega značaja. 

 
2. Zapisnik komisije se bo v vednost pošiljal predsedniku AZS, predsedniku strokovnega 

sveta, predsedniku Združenja atletskih sodnikov in se tudi objavil na spletni strani AZS. 
 

3. Po sklepu strokovnega sveta AZS se pripravi predlog državnega prvenstva v mnogobojih za 
mlajše pionirje in pionirke – starost 1994-95 in 1996-97 in se obvesti klube. 
Organizator je ŠŠ Gazela Maribor dne 18. junija 2005. Tablice za točkovanje bo pripravil 
Henrik Omerzu. 

 
4. Na predlog Združenja atletskih veteranov se bo na letošnjem državnem prvenstvu izvedla 

disciplina hoja na 5000 m – namesto 3000 m. Ker je objavljeno verzijo urnika v preteklosti 
pripravilo Združenje veteranov, bo urnik letošnjega državnega prvenstva za veterane 
pripravil organizator tekmovanja v sodelovanju z delegatom AZS. Organizator tekmovanja 
bo moral v štartno listo vpisati rojstne podatke nastopajočih in poskrbeti za zadostno število 
sodnikov za hojo. 

 
5. Ne glede na to, da je preteklo kar precej časa od zadnje seje, je komisija v tem obdobju 

storila sledeče: 
A. 
Sestanek glavnih sodnikov in delegatov AZS na Fakulteti za šport – prisotnih je bilo cca 
50 glavnih sodnikov in 16 delegatov AZS. Na 5 ur trajajočem posvetu so bile sledeče 
tematike: obravnava poročil delegatov in glavnih sodnikov, razprava o problematiki dela 
glavnih sodnikov in delegatov, test iz poznavanja pravil za atletska tekmovanja za glavne 
sodnike ter vprašanja iz organizacije tekmovanj za delegate. Gradivo za navedene teme in 
predstavitev so pripravili Gabrijel Ambrožič, Anton Majcen, Marko Račič in Zdravko 
Peternelj. 
 
B. 
Izobraževanje za vodje in tajnike tekmovanj – to je bilo prvo tovrstno izobraževanje v 
Sloveniji, katerega se je udeležilo 22 oseb. Da je bila odločitev komisije pravilna, potrjuje 
zaključek posveta, da se v prihodnje tak posvet ponovi, vendar v manjših skupinah in po 
tematiki (posebej za vodje tekmovanj in posebej za tajnike). Obvezno pa bo potrebno tak 
posvet pripraviti še za tiste sredine, ki iz takih ali drugačnih razlogov niso bili prisotni na 
prvem posvetu: Novo mesto, Koper, Ravne, Murska Sobota, Brežice. 
Vsebina izobraževanja je bila sledeča: 
1. Načrtovanje tekmovanj 
2. Shema organizacije tekmovanj 
3. Naloge posameznih služb organizacije tekmovanja 

 

o vodstvo tekmovanja, 



o tajništvo tekmovanja, 
o sodniška služba, 
o tehnična služba, 
o elektronske meritve časov in oprema, 
o prijavnica, 
o zdravniška služba, 
o ceremonial, 
o nadzor terena, 
o varovanje. 

Gradivo in predstavitev tem so pripravili Gabrijel Ambrožič, Gojko Zalokar in podjetje 
Timing Ljubljana ter Zdravko Peternelj. 

 
 
 
 
 

Komisija za tekmovalne sisteme 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 


