
  

 

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 

 

20. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v torek, 1. decembra 2015 
ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Borut Podgornik 
Odsotni: Andrej Udovč (opravičeno) 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 18. in 19. seje 
2. Program dela za leto 2016 in poročilo za leto 2015 
3. Obravnava Tekmovalnega sistema mladih z vidika pravil in izvedljivosti tekmovanj 
4. Meritve časov in obdelava podatkov - razpisni pogoji 
5. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
6. Homologiranje rekordov na prostem 
7. Seminar za merilce prog - poročilo 
8. Koledarska borza - poročilo 
9. Priročnik za atletsko sezono 2016 - potrditev novosti na UO AZS 
10. APS v mnogobojih - točkovanje 
11. Informacijski sistem AZS - delovanje v 2016 
12. Posvet delegatov AZS 
13. Razno 
 
AD 1. 
 

Pri pregledu zapisnika 18. seje (sklep št. 19) je ugotovljeno, da je organizator podal odzivno 
poročilo na površno načrtovan in izveden APS v mnogobojih. Hkrati TK AZS ugotavlja, da je šlo 
za slabo komunikacijo med predsednikom organizacijskega odbora, vodjem tekmovanja in 
delegatom AZS.   
Na zapisnik 19. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdita se zapisnika 18. in 19. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 

TK AZS je obravnavala in sprejela program dela za leto 2016. Ko bodo znana finančna izhodišča, 
bo program dela vseboval še finančni načrt. 
TK AZS je obravnavala in sprejela poročilo o delu v letu 2015. 
Oba dokumenta sta prilogi zapisnika (Priloga št. 1, Priloga št. 2). 
 
AD 3. 
 

TK AZS je obravnavala gradivo Tekmovalni sistem mladih. Pripravljena bodo izhodišča z vidika 
spoštovanja Pravil za atletska tekmovanja in izvedljivost disciplin posamezne starostne kategorije 
na tekmovanju. 
 



AD 4. 
 

Pripravljeni so razpisni pogoji za pridobitev izvajalca elektronskih meritev časov in obdelava 
podatkov na prvenstvenih tekmovanjih štadionske atletike. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

1. oprema za popolno avtomatsko merjenje časov  
2. naprava za zaznavanje napačnega štarta na tekmovanjih, ki so opredeljena v 

koledarju, štartna pištola in štartni bloki; 
3. vetromer za teke; 
4. dvovrstični ciljni semafor; 
5. po potrebi zagotoviti vse kabelske povezave za potrebe meritev; 
6. računalniška in programska oprema za obdelavo podatkov tekov, skokov in metov; 
7. zagotovitev dovolj številčne in strokovne ekipe; 
8. zagotavljanje programske opreme za izvršitev žreba, izdelava liste udeležencev, 

štartne liste, sodniških zapisnikov in rezultatne liste za različne oblike tekmovanj; 
9. objava štartne liste na spletni strani in objava rezultatne liste na spletni strani AZS 

takoj po končanem tekmovanju; 
10. prenos rezultatov v informacijski sistem AZS; 

 
Z izbiro izvajalca in podpisom pogodbe je potrebno pohiteti, saj so v januarju 2016 že prva 
prvenstvena tekmovanja v dvorani. 
 
AD 5. 
 

25. oktober 2015 – DP v maratonu v Ljubljani (organizator OO MO Ljubljana) 
 

Tekmovanje je bilo organizirano v obliki primerljivih tovrstnih mednarodnih dogodkov s pestrim 
spremljevalnim programom. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.2 
Prijavnica 5  Skupna ocena 6.95 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
AD 6. - Rekordi na prostem za leto 2015 
 
MLAJŠI MLADINCI  
Cestni tek 10 km 37:32 KRAMARIČ Rok-00 VRH 25.10.2015 Ljubljana 
 

MLAJŠE MLADINKE 
Cestni tek 10 km 37:59 ČESNIK Tina-99 VEL 25.10.2015 Ljubljana 
 
PIONIRJI - U14 
 

NAJBOLJŠI REZULTATI 
Vortex 68.84  DOMINKOVIČ Filip-02 VEL 17.10.2015 Sarajevo 
 
Sklep št. 2 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nova rekorda in najboljši rezultat na 
prostem za leto 2015.  

 



Sklep št. 3 
TK AZS potrdi spodaj navedene rezultate v disciplini hoja za nove rekorde na prostem 
za leto 2015. Ti rezultati so se do sedaj vodili kot najboljši rezultati. 
Rekord je potrjen za posamezno starostno kategorijo v disciplini, ki je v uradnem 
tekmovalnem programu AZS. 
Vse ostale discipline hoje se do nadaljnjega še vedno vodijo kot najboljši rezultat. 

 
STAREJŠI MLADINCI 
Hoja 5000 m 25:55.3  TESOVNIK Anže-98 MASS 12.09.2015 Fürstenfeld 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Hoja 5000 m 27:46.30  ČANADI Eva-00 KP 20.06.2015 Ptuj 
 
MLAJŠE MLADINKE 
Hoja 5000 m 27:46.30  ČANADI Eva-00 KP 20.06.2015 Ptuj 
 
PIONIRJI – U16 
Hoja 3000 m 17:08.35  KRIŽNIK Filip-01 ŠTA 26.09.2015 Breclav 
 
PIONIRKE - U16 
Hoja 3000 m 16:09.07  ČANADI Eva-00 KP 26.09.2015 Breclav 
 
PIONIRJI - U14 
Hoja 2000 m 12:42.52  GRABNER Jaka-03 VEL 19.09.2015 Slovenj Gradec 
 
PIONIRKE - U14 
Hoja 2000 m 11:09.4  CAH Klara-02 KP 13.09.2014 Pordenone 
 
PIONIRJI - U12 
Hoja 1000 m 5:19.1  BRULC Matija-05 KP 24.10.2015 Gorizia 
 
PIONIRKE - U12 
 

Hoja 1000 m 5:22.6  REICHT Tamara-05 ŠTA 24.10.2015 Gorizia 
 
 
Sklep št. 4 

TK AZS potrdi spodaj navedene rezultate za najboljše rezultate na prostem za leto 2015.  
 
MLAJŠE MLADINKE 
Hoja 3 km 16:00  ČANADI Eva-00 KP 07.11.2015 Zagreb 
 
PIONIRJI – U16 
Hoja 3 km 16:39  KRIŽNIK Filip-01 ŠTA 07.11.2015 Zagreb 
 
PIONIRKE - U16 
Hoja 3 km 16:00  ČANADI Eva-00 KP 07.11.2015 Zagreb 
 
PIONIRKE - U12 
 

Hoja 1 km 5:32  REICHT Tamara-05 ŠTA 25.10.2015 Muggia 
 
 
Atleti in atletinje so na tekmovanju v cestnem teku na 10 km in v hoji dosegli rekorde v kategoriji: 
 

ČLANI 
Cestni tek 10 km 31:21 PETRAČ Jan-95 MASS 25.10.215 Ljubljana 
 
ČLANICE 
Cestni tek 10 km 33:32 ROMAN Sonja-79 ŠTA 25.10.2015 Ljubljana 
Hoja 10.000 m 59:19.94  ČANADI Eva-00 KP 15.11.2015 Balma 
 
MLAJŠI ČLANI 
Cestni tek 10 km 31:21 PETRAČ Jan-95 MASS 25.10.215 Ljubljana 
 
MLAJŠE ČLANICE 
Cestni tek 10 km 33:53 MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 25.10.2015 Ljubljana 



STAREJŠI MLADINCI 
Cestni tek 10 km 32:57 FERLE Nejc-97 MASS 25.10.2015 Ljubljana 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Cestni tek 10 km 37:59 ČESNIK Tina-99 VEL 25.10.2015 Ljubljana 
Hoja 10.000 m 59:19.94  ČANADI Eva-00 KP 15.11.2015 Balma 

 
Sklep št. 5 

TK AZS ne potrdi rekordov v teku na 10 km v kategoriji članov, članic, mlajših članov, 
mlajših članic, starejših mladincev in starejših mladink, ker ni bila opravljena kontrola 
dopinga. Prav tako ne potrdi rekorda v hoji v članski kategoriji. 

 
 
V letu 2015 se je disciplina hoja uvedla tudi na prvenstvenih tekmovanjih v starejši mladinski 
kategoriji. Na teh tekmovanjih so nastopili mlajši mladinci in pionirji. Ker v letu 2017 po starosti še 
ni tekmovalcev za mlajše člansko in člansko kategorijo, je TK AZS sprejela sklep: 
 

Sklep št. 6 
Disciplina hoja se v kategoriji mlajši članov / članic in v kategoriji članov / članic uvede 
tisto leto, ko bodo prvi tekmovalci v tej disciplini izpolnili starost za nastop v navedeni 
kategoriji. 

 
AD 7. 
 
 

Borut Podgornik je predstavil poročilo s seminarja za merilce prog. Na seminar je bil prijavljen tudi 
Tomo Šarf, ki pa se ga ni mogel udeležiti zaradi službene odsotnosti. Za pridobitev licence za 
uradnega merilca prog morata opraviti šest (6) izmer prog s poročilom. Poročilo je potrebno poslati 
Hughu Jonesu, ki bo ocenil kvaliteto opravljenega dela. 
AIMS dvakrat letno podeli licence za merilce prog. Naslednja podelitev licenc bo marca 2016. 
Direktorju AZS se predlaga sestanek z bodočima kandidatoma za merilce prog z namenom priprave 
koncepta dela na področju meritve prog na cestnih tekmovanjih. 
 
AD 8. 
 
 

Kljub dvakratnemu pozivu s strani TK AZS sta dve tekmovanji v dvorani še vedno brez 
organizatorja. S problemom je bil seznanjen tudi UO AZS, ki je sklenil, da se klube še enkrat 
pozove za prevzem organizacije tekmovanja. V primeru, da ne bo interesa za izvedbo tekmovanja, 
bosta odpadla DP v dvorani za st. mladince / mladinke in DP v dvorani za pionirje / pionirke U16. 
 
AD 9. 
 
 

TK AZS bo posredovala UO AZS v potrditev najpomembnejše novosti, ki bodo zavedene v 
Priročniku za atletsko sezono 2016 (Priloga št. 3). 
 
AD 10. 
 
 

Bezjak Aleš je predstavil nov koncept točkovanja za APS v mnogobojih. Po razpravi je bil sprejet  
 

Sklep št. 7 
Osnova je število doseženih točk tekmovalcev po mnogobojskih tablicah. V vsaki 
starostni kategoriji, ločeno na moške in ženske, se sešteje število doseženih točk vseh 
tekmovalcev iz istega kluba. Zmagovalni klub v vsaki kategoriji prejme 12 točk, drugi 
11, itd. V primeru, da je število klubov v posamezni starostni kategoriji večje kot 12, 
prejme zmagovalni klub toliko točk kot je klubov. 
Skupen zbir dobljenih točk iz vsake kategorije (ločeno na moške in ženske) da ekipnega 
zmagovalca mnogoboja, posebej za moške in ženske. 

 



AD 11. 
 

S strani klubov je čedalje več pripomb na delovanje Informacijskega sistema AZS (IS AZS) in sicer 
v delu prijave na tekmovanja. Tajniki klubov opažajo, da prijavljeni atlet ne ostane shranjen v 
sistemu in zaradi tega nastanejo težave pri izdelavi štartne liste. Prav tako sistem ne zagotavlja baze 
podatkov z rezultati, kar je osnova za izdelavo štartnih list. 
Z zelo resno in perečo problematiko se seznani UO AZS, saj so čez slab mesec dni že prva 
tekmovanja. 
 
AD 12. 
 
 

Posvet delegatov AZS bo v soboto, 9. januarja 2016 s pričetkom ob 9.00 uri v Ljubljani. Na posvetu 
bo sodnik fotofiniša predstavil sistem video meritev. Ostali čas posveta bo potekal v obliki 
delavnice s predstavitvijo najbolj izstopajočih primerov in iskanju rešitve nastalega problema. 
Med delegate AZS se vključi Mateja Huša kot pripravnika. 
 
AD 13. 
 
 

1. 
DP v krožnih tekih se bo izvedlo v Linzu, 31.01.2016 s pričetkom ob 14.00. Zaporedje izvajanja 
disciplin: 400m, 60m (miting), 1500m, 3000m, 800m, 200m (miting). Glede na število nastopajočih 
v zadnjih letih predvidevamo, da bosta DP in miting izvedena v 4 urah. Delegat AZS na tekmovanju 
bo Branko Žerak. 
Društva bodo morala opraviti prijavo do četrtka, 21.01.2016. Nadaljnja obvestila še sledijo. 
 

2. 
Vse organizatorje državnih prvenstev v dvorani pozivamo, da sporočijo, ali bodo pred državnim 
prvenstvom izvedli miting z navedbo disciplin ter za katere starostne kategorije. Rok za sporočilo 
je: petek, 11.12.2015. 
 

3. 
Pri koncipiranju koledarja tekmovanj za leto 2017 se bodo upoštevali termini tradicionalnih 
klubskih mitingov. Rok za sporočilo je 15.09.2016. 
 

4. 
Strokovni svet AZS in TK AZS sta upoštevala predlog AK Slovenj Gradec, da se DP v cestnem 
teku na 10 km izjemoma prestavi s 25.09.2016 na datum 02.10.2016. 
 

5. 
Zaradi površnega dela tajništva na prvenstvenih tekmovanjih in mitingih je potrebno v zadnjem 
času vse pogosteje popravljati rezultatno listo. Če bo TK AZS ugotovila, da je napaka na strani 
društva, bo AZS zaračunala društvu strošek popravljanja rezultatne liste. 
 

6. 
Združenje veteranov je poslalo dopis TK AZS, da bi se DP za veterane v metalskem 5-boju izvedlo 
na Ptuju v okviru DP v mnogoboju. TK AZS ugotavlja, da AK Ptuj o tej možnosti ne ve ničesar. V 
primeru, da želi AK Ptuj prevzeti tudi navedeno veteransko tekmovanje, mora izdelati koncept 
tekmovanja z urnikom in ga posredovati TK AZS v potrditev. 
 

7. 
Zadnja leta na pokalnih tekmovanjih Alpe Adria v hoji sodelujejo tudi tekmovalci iz Slovenije, še 
zlasti od takrat dalje, ko smo načrtno uvedli disciplino hoje v tekmovalni program AZS. Ker želimo 
tej vrsti tekmovanja dati tudi večjo težo in pomembnost, se je potrebno s sodelujočimi državami 
(Hrvaška, Avstrija, Italija / Furlanija Julijska Krajina) pisno dogovoriti za enoten, v naprej znan in 
zavezujoč sistem. S strani AZS bo navedeno področje koordiniral Fabio Ruzzier, trener v AK 
Koper.   
 



8. 
AD As Domžale je poslal dopis, v katerem predlaga dve vrsti štartnine: ena višina štartnine bi 
veljala za društva, ki bi štartnino na tekmovanju poravnala dan pred tekmovanjem, druga višina 
štartnine pa bi veljala, ko bi društvo gotovinsko poravnalo štartnino na dan tekmovanja. Tak 
predlog utemeljujejo s tem, da se zaradi gotovinskega plačila štartnine na dan tekmovanja poveča 
obremenitev organizatorja, hkrati pa bo moralo imeti društvo tudi davčno blagajno. 
Z dopisom se seznani direktorja AZS. TK AZS se zaveda, da bo moral vsak pravni subjekt urediti 
poslovanje z zakonodajo. Tudi štartnina mora ostani enotna. 
 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 



Priloga št. 1 
 

PROGRAM DELA TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2016 
 

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 2016 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)   
4. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 
5. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir atletov. 
6. Ponovno začeti z serijo mitingov, ki so medsebojno povezani. 
7. Sodelovanje z organizatorji Ljubljanskega maratona, maratona v Radencih in državnega prvenstva na 10 km v 

Slovenj Gradcu. 
8. Organizacija  tekmovanj z manj disciplinami in z  višjo kvaliteto tekmovalcev, bodisi na štadionih, še posebno 

pa na trgih ali ulicah. 
9. Začeti z uradnimi meritvami dolžin cestnih tekov in podelitev meritvenega poročila 
 

II.   Operativne naloge 
1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije naslednjih tekmovanj. 
2. Delegiranje delegatov AZS, ki pomagajo organizatorjem pri organizaciji tekmovanj. 
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. Sodelovanje pri gradnji 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- predlog prioritet: 

- 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. 
- Velenje / obnovitev sintetične prevleke, opreme in naprav. 
- Sevnica / priprava dokumentacije za štadion. 
- Kamnik / izgradnja manjkajočih  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 specifi čnostmi. 

 

IV.   Izobraževanja: 
- Vodij tekmovanj 
- Vodij tajništev 
- Delegatov AZS 



 

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 odbora (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 na področju tekmovanj. 
 

XI.   Nabava enotnih oblačil za delegate AZS ( jackete- bunde). 
 

XII.   Medalje za prvenstvena tekmovanja (vsako leto zamenjati dizajn za eno starostno kategorijo). 



Priloga št. 2 
 

POROČILO O DELU 
TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2015 

 
Tekmovalna komisija AZS (TK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni sistem v Sloveniji. Vsako 

tekmovanje skupaj z organizatorjem – društvom skrbno pripravlja, vse z namenom zagotoviti najboljše tekmovalne 
pogoje za atlete. Sodelovanju s klubi na področju organizacije tekmovanj smo  namenili veliko pozornosti, zlasti 
področju tehnične izvedbe ter s tem zagotovitvi čim boljše pogoje za ostale udeležence tekmovanja (novinarji, gosti, 
promociji, …). V začetku leta so bil izdan Priročnik za atletsko sezono 2015 v tiskani obliki in po sklopih objavljeni na 
spletni strani AZS. V dokumentu so podani vsi podatki o posameznem tekmovanju in opredeljene posebnosti le-teh. 

 

Preko delegatov AZS in glavnih sodnikov zagotavlja izvajanje tekmovanj v skladu z Razpisi tekmovanj in s 
Pravili za atletska tekmovanja. 

 

TK AZS je imela v letu 2015 sedem (7) sej, na katerih je podrobno analizirala poročila delegatov AZS in 
glavnih sodnikov z vseh segmentov organizacije prvenstvenih tekmovanj. Prav tako je homologirala rekorde v dvorani 
in na prostem za vse starostne kategorije. 

 

Analizo meritve časov in obdelavo podatkov na tekmovanjih je TK AZS opravila tudi s Timing Ljubljana. Z 
zaključki so bila seznanjena tudi društva. 

 

Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter  svojih opažanj, smo 
podali več  sprememb oziroma dopolnitev v Priročniku za atletsko sezono 2016, vse z namenom po izboljšanju 
organizacije tekmovanj. Podali smo tudi veliko strokovnih pobud oziroma izhodišč za obravnavo na Strokovnem svetu 
AZS. 

 

Pri svojem delu opažamo, kar je še posebej razvidno iz poročil delegatov in glavnih sodnikov, da organizatorji 
prepogosto pristopajo k organizaciji tekmovanj s premajhnim številom osebja ali pa službe sploh niso organizirane. 

 

Na osnovi certifikacije štadionov smo ugotovili vse pomanjkljivosti na objektih in o tem stalno opozarjali 
lastnike objektov in organizatorje tekmovanj. Atletski klubi in lastniki stadionov odpravljajo pomanjkljivosti, 
obnovljena sta bila dva atletska objekta in sicer na Ptuju in v Radovljici.  

 

Problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja, na določenih objektih, se pa zelo počasi dopolnjuje preko 
občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih organizacij. Na ta način bomo lahko atletom zagotovili boljše pogoje 
za tekmovanje. 

 

Izvajalce atletskih tekmovanj se vsako leto določi na koledarski borzi. Kljub dodatnemu pozivu za prevzem 
organizacije tekmovanja ni bilo podeljenih šest (4) tekmovanj, zato je TK AZS pogojevala prevzem teh tekmovanj 
tistim organizatorjem, ki so na borzi prejeli zanimivejšo in atraktivnejšo tekmovanje. Zaradi odstopa kandidatov za 
organizacijo tekmovanj na sami borzi sta še dve tekmovanji v dvorani brez organizatorja. 

 

TK AZS organizatorjem tekmovanj svetuje in predlaga, kaj je potrebno še izboljšati pri organizaciji tekmovanj 
in na kaj morajo biti organizatorji še posebej pozorni. To je hkrati tudi ena osrednjih nalog delegata AZS v kontaktih 
pred samim tekmovanjem. 

 

Vsako leto organiziramo letni posvet delegatov AZS, kjer se pogovorimo zelo analitično o svojem delu. 
Ocenimo svoje dobre in slabe odločitve, ki jih upoštevamo pri delu v naslednji sezoni. Veliko pozornosti namenimo 
tudi ocenjevanju organizatorjev z namenom, da bi svoje ocene čim bolj poenotili. Delegatom AZS se predstavijo 
novosti v pravilih in razpisih. 

 

Dobro sodelujemo z strokovnim odborom sodnikov, ker je delo povezano. Prav tako je bilo dobro sodelovanje 
z Strokovnim svetom in trenersko organizacijo, ki nam posredujejo svoje predloge in pripombe na tekmovanja. 

 

TK AZS je organizirala seminarje za vodje služb v okviru organizacijskega odbora tekmovanj za področja 
sodnikov, tehnične službe in prijavnice. Planirani drugi seminar za direktorje tekmovanj in vodje tajništev v novembru 
bomo organizirali v spomladanskem času  2016. 

 

TK AZS je skupaj s Strokovnim odborom atletskih sodnikov organizirala izobraževanje za Nacionalne 
tehnične osebe (NTO). Udeležilo se ga je 16 slušateljev. 

 

TK AZS vsako leto pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, prijavljenih na sredstva Fundacije za šport s 
področja atletike. 



Priloga št. 3 
 

NOVOSTI V 
PRIROČNIKU ZA ATLETSKO SEZONO 2016 

 
Tekmovalna komisija AZS (TK AZS) je preko celega leta spremljala izvajanje razpisanih tekmovanj, hkrati pa je 
prejela kar nekaj predlogov s strani delegatov AZS in glavnih sodnikov ter društev za dopolnitev Priročnika za atletsko 
sezono 2016. 
 
1. Splošne določbe - štartnina 
Višina štartnine se ni spreminjala v zadnjih 12 letih. Klubi se čedalje težje odločajo za organizacijo tekmovanj in imajo 
po njihovih besedah z organizacijo tekmovanj tudi izgubo. Veljavna štartnina: 
 •  posamična in pokalna prvenstva ....................................... 6 EUR za nastop; 
 •  tekmovanja v dvorani ........................................................ 9 EUR za nastop; 
 •  mnogobojska tekmovanja v dvorani in na prostem .......... 11 EUR na atleta; 
 •  ekipna prvenstva Slovenije 
 •  do 10 nastopov .......................................................... 6 EUR za nastop; 
 •  od 11 do 20 nastopov ................................................ 5 EUR za nastop; 
 •  več kot 21 nastopov ................................................... 4 EUR za nastop. 
 

Predlog spremembe: 
Štartnina se na prvenstvenih tekmovanjih v letu 2016 poveča za 1 EUR. 

 

2. Splošne določbe – kontrola dopinga 
Rekord v članski kategoriji se prizna, če je bila opravljena kontrola dopinga. Odločitev o opravljanju kontrole dopinga v 
mlajše članski in absolutni mladinski kategoriji je v pristojnosti KA AZS. 
Predlog dopolnitve: 

Če se ne opravi kontrola dopinga, rekord ne velja v nobeni starostni kategoriji (primer: mlajši mladinec 
postavi rekord v svoji, starejše mladinski in članski kategoriji). 
Prav tako se doseženi rezultat ne upošteva za izpolnjeno normo za mednarodna tekmovanja. 

 
3. Splošne določbe – kazni 
V letu 2015 so bili razpisani mitingi, ki pa so bili dva dni pred izvedbo odpovedani. Na ta način je bila tistim 
tekmovalcem, ki so želeli tekmovati, odvzeta možnost nastopa. 
Predlog: 

Kazen za odpoved razpisanega mitinga znaša 200 EUR. 
 
4. Splošne določbe – delegat AZS 
Delegatu AZS za opravljeno delo pripada delegatska taksa v višini 30 EUR neto, dnevnica in prevozni stroški v obliki 
kilometrine za vsak dan tekmovanja po Pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov AZS, ki mu jih izplača Atletska 
zveza Slovenije. 

Predlog spremembe: 
Delegatu AZS za opravljeno delo pripada delegatska taksa v višini 50 EUR neto, dnevnica, in prevozni 
stroški v obliki kilometrine za vsak dan tekmovanja po Pravilniku o povračilu in nadomestilu stroškov 
AZS, ki mu jih izpla ča Atletska zveza Slovenije. 

Predlog dopolnitve: 
V letu 2016 bo delegat AZS tudi na tradicionalnih mitingih (Slovenska Bistrica, Maribor, Šentjur, Kran j, 
Ljubljana in Novo mesto). 

 

5. Ekipna prvenstvena tekmovanja (uvedba dodatnih disciplin) 
 

Predlog dopolnitve: 
Ekipno člansko DP – članice (5000m / 1. dan; 2000 m zapreke / 2. dan) 
Na posamičnem DP imajo člani in članice 3000 m zapreke! 

 

Ekipno mladinsko DP – mladinci (5000m), mladinke (5000m). 
 
6. APS v mnogobojih (nov način točkovanja) 
 

Predlog spremembe: 
Osnova je število doseženih točk tekmovalcev po mnogobojskih tablicah. V vsaki starostni kategoriji, 
ločeno na moške in ženske, se sešteje število doseženih točk vseh tekmovalcev iz istega kluba. Zmagovalni 
klub v vsaki kategoriji prejme 12 točk, drugi 11, itd. V primeru, da je število klubov v posamezni starostni 
kategoriji večje kot 12, prejme zmagovalni klub toliko točk kot je klubov. 
Skupen zbir dobljenih točk iz vsake kategorije (ločeno na moške in ženske) da ekipnega zmagovalca 
mnogoboja, posebej za moške in ženske. 

 


