
  

 

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 

 

21. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 14. marca 
2016 ob 16.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 20. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov v dvorani 
4. Poročilo o izboru izvajalcev meritve časov in obdelave podatkov na prvenstvenih tekmovanjih 

AZS 
5. Poročilo o izdelavi Informacijskega sistema AZS 
6. Tehnološka nadgradnja organizacije tekmovanj 
7. Razno 
 
AD 1. 
 

Pri pregledu zapisnika 20. seje se ugotavlja, da pod točko 13 še ni realizirana podtočka 7 – pisni 
dogovor o enotnem in zavezujočem programu pokalnih tekmovanj Alpe Adria v hoji, katerega 
koordinator je Fabio Ruzzier.  
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 20. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 

16. januar 2016 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U14 v Ljubljani 
                              (organizator AD Kronos Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 190 atletov in atletinj iz 27 klubov in 1 osnovne šole. 
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in je potekalo tekoče. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 3 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 3.85 
Prijavnica 4.1  Skupna ocena 6.04 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Pomanjkljivosti: 

o na tekališču je obrabljena umetna masa 
o vzdolžne črte tekaških stez so zbledele 
o sodnikov na stezi ni bilo dovolj 

 
 

Sklep št. 2 
Tekališče v atletski dvorani v Ljubljani je v zelo slabem stanju, zato TK AZS predlaga 
nujno obnovo. Nujne obnove so potrebne tudi vse naprave v dvorani. 

 



Sklep št. 3 
Zaradi kršenja določil Priro čnika za atletsko sezono 2016 se diskvalificira: 

 

Dolenc Neža (AK Triglav Kranj) – daljina (cona) / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60m ovire) 
- točka 4.1.19. (o). 
 
 
 

Sklep št. 4 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 
ASB: Vanček Zoya (60m) 
DOM: Roš Kaja (60m, daljina) 
KAM: Drolec Jan (daljina) 
KRKA: Strgar Lučka (60m, daljina) 
KRO: Lenassi Jakob (60m) 
MASS: Duhovnik Jan (daljina), Šetina Eva (60m) 
MED: Knific Laura (daljina) 
PT: Kolarič Ela (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 
 

23. januar 2016 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U16 v Celju 
                              (organizator AD Štajerska Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj iz 30 klubov. 
Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in izvedeno, čeprav je bil organizator iz drugega kraja. AD 
Štajerska Maribor se je za izvedbo določenih nalog dogovoril z AD Kladivar Celje. 
TK AZS se zahvaljuje AD Štajerska Maribor, ki je prevzelo nepodeljeno tekmovanje na koledarski 
borzi. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.8 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.13 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.44 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.7    
 
Pomanjkljivosti: 

o pred ciljem je na 1. in 3. stezi rahla vdolbina 
o blazine skoka s palico so na začetku doskočišča precej načete 
o tehnične težave z napravo za zaznavanje napačnega štarta v prvi skupini na 60 m ovire pri 

pionirkah in več tehničnih težav po prvi skupini na 60 m za pionirje 
 

Sklep št. 5 
Zaradi kršenja določil Priro čnika za atletsko sezono 2016 se diskvalificira: 

 

Dolenc Neža (AK Triglav Kranj) – daljina / nenastop v prvi prijavljeni disciplini (60 m) - točka 
4.1.19. (o). 
 
 
 

Sklep št. 6 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
BLED: Štular Jon (60m, daljina) 
KLC: Kodrnja Blaž (60m), Krašek Matevž (60m) 
MASS: Nikolič Inja (višina) 
RAD: Vran Durmišević Dea (60m), Rman Nina (60m, daljina) 
ŠTA: Ules Vid (60m) 



TRK: Dolenc Neža (60m) 
VEL: Kašnik Maša (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 7 
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2016 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
BLED: Štular Jon (60m, daljina) 
OL: Resman Zala (60m ovire) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2016 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 EUR. 

 
 
 

24. januar 2016 – DP v dvorani za pionirje / pionirke U12 v Slovenski Bistrici 
                              (organizator AD Slovenska Bistrica) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 132 atletov in atletinj iz 22 klubov in 10 osnovnih šol. 
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano. Vodenje tekmovanja je bilo dobro organizirano in 
izpeljano. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.45 
Prijavnica 4.9  Skupna ocena 6.86 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 
 

Sklep št. 8 
Na DP v dvorani za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 
KRKA: Košljar Žiga (daljina) 
KRO: Batis Živa (60m, daljina) 
MASS: Ivanjko Vidmar Oskar (60m, daljina) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 

30. januar 2016 – DP v dvorani za mlajše mladince / mladinke v Ljubljani 
                              (organizator AK Olimpija Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 170 atletov in atletinj iz 27 klubov. 
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano in dobro vodeno. Organizator je poskrbel tudi za 
dodatne dogodke pred tekmovanjem in za vsakega tekmovalca pripravil majhno pozornost. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 3.9 
Prijavnica 4.17  Skupna ocena 5.99 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Pomanjkljivosti: 

o na tekališču je obrabljena umetna masa 
o vzdolžne črte tekaških stez so zbledele 
o pomanjkanje sodnikov (na cilju, palica, višina) 
o pri štartih tekov se je nekajkrat pojavil problem štartne pištole oziroma ozvočenja ob poku 

(ponovitve štartov) 



Sklep št. 9 
Na DP v dvorani za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 
KRO: Gregorec Anja (60m) 
MASS: Drljača Čuden Maša (60m) 
POS: Horvat Taja (60m) 
VEL: Kovačevič Sara (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 

31. januar 2016 – DP v dvorani v krožnih tekih v Linzu 
 

Prvenstvo Slovenije v krožnih tekih se je izvedlo v Linzu. Nastopilo je 200 tekmovalcev iz 22 
društev. Tekmovanje je potekalo od 14 do 18.30 ure. 
Delegat AZS je v dnevih pred tekmovanjem z vodjem tekmovanja uskladil vse podrobnosti. Na 
samem tekmovanju vodja tekmovanja ni bil viden, prav tako pa ni usklajeval delo posameznih služb 
na tekmovanju. Delegat AZS je tudi zahteval, da se določeno število sodnikov prerazporedi kot 
ročne časomerilce na cilj. Kljub zahtevi tega niso želeli narediti. 
Tekmovalci so vstopali na tekmovališča pod vodstvom sodnika, vendar ne najbolj urejeno. 
Nadzora terena ni bilo, zato so se naši trenerji sprehajali po tekmovališču. 
Napovedovanje in proglasitve je dobro opravil Robi Kreft s pomočjo delegata AZS in trenerjev. Ni 
pa bilo svečano – brez fanfar. 
Medicinske službe ni bilo. 
Najslabši del v organizaciji tekmovanja so bili sodniki. V eni od skupin na 400m za mladinke je 
zatajila pištola (strel slabo slišen), zato se je tekmovalka ustavila in nato nadaljevala s tekom, ker ni 
bilo zaustavitve štarta. 
V najboljši skupini 400m za mladince je zatajila elektronika. Ni bilo časov, ker na cilju ni bilo 
ročnih časomerilcev. Za določitev vrstnega reda bi se lahko upoštevali le časi ročnih časomerilcev, 
nikakor pa se ne sme upoštevati časov, ki so jih zabeležili trenerji tekmovalcev.  
Po posvetu s TK AZS se je delegat AZS odločil, da se tek ponovi čez tri ure. Na ponovljenem teku 
se na štartu niso pojavili trije tekmovalci, ker se niso strinjali z odločitvijo o ponovitvi teka. V 
nastali situaciji je bila to edino možna rešitev. Zavedamo se, da so bili tekmovalci najboljše skupine 
oškodovani in se jim TK AZS opravičuje v imenu organizatorja. 
V slabši skupini mladincev na 1500m je vodilnima tekačema sodnik na cilju pokazal napačno 
število krogov do cilja, zato sta po prihodu v cilj zaključila s tekom ter s tem pretekla 1 krog 
premalo. Vodja tekmovanja in vodja sodnikov sta na osnovi primerjanja rezultatov obeh skupin in 
preračuna ta dva tekmovalca uvrstila med 5 in 7 mestom. 
Sodniki so prav tako želeli, da bi 9 tekmovalk v teku na 1500m teklo v 2 skupinah, na kar delegat 
AZS ni pristal.   
 

Sklep št. 10 
AZS je vložila veliko napora, da bi za izvedbo DP v krožnih tekih našli drugo lokacijo. 
Žal je bila edina rešitev le dvorana v Linzu in na predlagani termin. V Linzu smo imeli 
svoj termin, smo gostovali in plačali organizacijo tekmovanja, ki pa je bila pod nivojem 
in nikakor v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Izvedba tekmovanja je bila 
prepuščena Zgornji avstrijski atletski zvezi in ni možno, da bi na tekmovanje pripeljali 
svoj organizacijski aparat. 
Na Dunaju nas nočejo gostiti zaradi preteklih napak (nedisciplina tekmovalcev). 
Zaradi zgoraj opisanih težav se bo za leto 2017 preverila možnost izvedbe v Italiji, 
Slovaški ali Srbiji. 



 

6. februar 2016 – DP v dvorani za starejše mladince / mladinke v Ljubljani 
                              (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 105 atletov in atletinj iz 19 klubov.  
Tekmovanje je bilo organizirano in izpeljano na zelo visokem nivoju. 
TK AZS se zahvaljuje AD MASS Ljubljana, ki je prevzel nepodeljeno tekmovanje na koledarski 
borzi. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.7  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 4.6  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 4.42  Skupna ocena 6.57 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Pomanjkljivosti: 

o na tekališču je obrabljena umetna masa 
o vzdolžne črte tekaških stez so zbledele 

 

Sklep št. 11 
Na DP v dvorani za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 
ADAS: Ulčar Maks (daljina) 
ASB: Sagadin Urška (60m) 
KAM: Zupin Agata (60m ovire) 
KLC: Šuster Jaša (60m), Babič Denis (palica) 
KRO: Karamatič Laura (troskok) 
MASS: Grkman Matija (60m), Šulman Bruno (60m ovire), Rigler Martin (višina) 
NAV: Srovin Maša (60m) 
PT: Bedrač Maja (60m ovire, daljina) 
SLG: Lepej Tjaša (60m) 
ŽALEC: Simončič Aneja (60m), Kujan Maruša (troskok) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 

7. februar 2016 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 
                                U 14 v Ljubljani (organizator AD MASS Ljubljana) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 135 atletov in atletinj iz 16 društev in dveh šol. Precej društev je 
nastopilo z več ekipami. Zamenjan vrstni red izvajanja disciplin. 
Tekmovanje je bilo pravočasno načrtovano, dobro pripravljeno in vodeno. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 4 
Tehnična služba 4.8  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 5  Skupna ocena 6.90 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.8    
 

Sklep št. 12 
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 
ADAS: Steiner Iza 
MASS: Ramovž Lara, Zajc Špela, Nikolič Inja, Tratnik Eva Lina, Blatnik Lina, Volavšek Ema 
TRK: Bajželj Taja 
VEL: Kos Aljaž 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 



 
 

13. februar 2016 – DP v dvorani v suvanju krogle v Slovenski Bistrici 
                    (organizator AD Slovenska Bistrica) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 50 atletov in atletinj iz 15 klubov ter 1 šole. 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in ustrezno vodeno.  
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3.7  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 3 
Tajništvo tekmovanja 4.5  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.06 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
 

14. februar 20165 – DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje / pionirke 
                               U12 v Slovenski Bistrici (organizator AK Poljane Maribor) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 140 atletov in atletinj iz 19 društev in sedmih šol.  
Tekmovanje je bilo odlično načrtovano in vodeno. Zamenjan vrstni red izvajanja disciplin. 
Sklep: Naredi se sprememba vrstnega reda disciplin. Potrdi SS. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.5 
Prijavnica 5  Skupna ocena 6.92 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.9    
 
Sklep št. 13 
Na DP v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 
KLC: Abbas Tarik, Kovač Nastja 
PMB: Manske Nikolas, Žižek Zala, Piberl Ela 
PT: Kokol Tara 
VEL: Coklin Svit, Petrovič Ines 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 
 

20. februar 2016 – DP v dvorani za člane / članice v Celju (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 142 atletov in atletinj iz 17 klubov in dveh držav. 
Vodenje tekmovanja je potekalo brez posebnosti. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4 
Tehnična služba 3.5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 
Tajništvo tekmovanja 4  Sodniška služba 3.9 
Prijavnica 4  Skupna ocena 5.74 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 
Pomanjkljivosti: 

o obnoviti je potrebno štartno in ciljno črto 
o obnoviti je potrebno črte, ki označujejo zaletišče daljine in troskoka 
o zamenjati je potrebno zgornjo prekrivno blazino pri višini in palici 
o v tehnični službi je primanjkovalo osebja, kar se je poznalo pri pripravi in pospravljanju ovir 

ter pri pripravi tekmovališča za višino in daljino 
o pri tekih je bilo premalo sodnikov, predvsem pri kontroli teka čez ovire 
o uradni napovedovalec prisoten samo dopoldan (popoldan to opravljala predstavnica 

organizatorja) 



Sklep št. 14 
Na DP v dvorani za člane in članice niso nastopili: 
BRE: Bobnar Lovro (palica) 
MASS: Rakić Luka (60m) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (n) Priročnika za atletsko sezono 2016 morajo društva plačati kazen 
v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 15 
V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2016 je TK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
TRK: Podlogar Monika (višina) 

 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2016 mora društvo plačati kazen 
v višini 60 EUR. 

 
 

27. februar 2016 – Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlajši mladinski 
                                kategoriji na Ptuju (organizator AK Ptuj) 
 

Na tekmovanju je nastopilo 65 atletov in atletinj iz 20 klubov ter dva atleta iz tujine. 
Tekmovanje je bilo dobro organizirano, vodeno pa slabše, saj je vodja tekmovanja opravljal tudi 
nalogo sodnika pri metih kladiva.  
Opravljena je bila kontrola dopinga. 
 
 

Sklep št. 16 
Vodja tekmovanja ne more v nobenem primeru opravljati še drugih nalog v organizaciji 
tekmovanja. 

 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 5 
Tehnična služba 3.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4 
Tajništvo tekmovanja 3  Sodniška služba 3.5 
Prijavnica 5  Skupna ocena 5.71 
Objava rezultatov in napovedovanje 5    
 

Pomanjkljivosti: 
o zaščitna mreža pri disku in kladivu pritrjena na aluminijasti ogrod šele po ogrevanju 

tekmovalcev 
o napake pri izdelavi rezultatne liste 

 
 
 

5. marec 2016 – DP v krosu za vse kategorije v Gorici pri Slivnici 
                            (organizator AK Asfalt Kovač Šentjur) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 270 atletov in atletinj iz 31 klubov in treh osnovnih šol. 
Tekmovanje je bilo skrbno pripravljeno, dobro načrtovano in vse dejavnosti so med samim 
tekmovanjem potekale usklajeno. 
Organizator tekmovanja se je izredno potrudil in prireditev prikazal kot dogodek. Pri izvedbi 
tekmovanja se je angažiral celoten kraj, predstavili so zgodovino Šentjurja, prikaz domače obrti, 
turizma in zgodovino najboljših atletov Šentjurja. 
Žal je slab pečat prireditvi dal trener, ki se glede na svojo funkcijo v organu AZS ni obnašal 
primerno, nikakor pa ne v skladu z Etičnim kodeksom ZATS. 
AK Asfalt Kovač Šentjur si za dobro organizacijo tekmovanja in kot dogodek zasluži vse čestitke. 
 



Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.7  Ceremonial 4.8 
Tehnična služba 4.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4 
Prijavnica 4.6  Skupna ocena 6.67 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.6    
 

 
AD 3. - Rekordi v dvorani za leto 2015 
 
STAREJŠI MLADINCI / NAJBOLJŠI REZULTAT 
4 x 200 m **  1:37.74 AK SLOVENJ GRADEC SLG 12.12.2015 Bratislava 
 (PEČNIK Ž.-99, ANDREJC Ž.-98, POGOREVC J.-98, KORDEŽ M.-01) 

 
MLAJŠI MLADINCI / NAJBOLJŠI REZULTAT 
4 x 200 m 1:37.74 AK SLOVENJ GRADEC SLG 12.12.2015 Bratislava 
 (PEČNIK Ž.-99, ANDREJC Ž.-98, POGOREVC J.-98, KORDEŽ M.-01) 

 
MLAJŠE MLADINKE / NAJBOLJŠI REZULTAT 
4 x 200 m 1:53.66 AK SLOVENJ GRADEC SLG 12.12.2015 Bratislava 
 (FIJAVŽ T.-98, LEPEJ T.-99, HOVNIK Z. K.-02, PISNIK V.-00) 

 1:49.76 AK RADOVLJICA AKR 12.12.2015 Bratislava 
 (PETERLIN L.-99, OMANOVIČ N.-00, PRAPROTNIK MALEJ T.-99, KRNC L.-00) 

 
PIONIRKE (U14) 
Višina 1.64 GLOJNARIČ Leja-02 BRE 19.12.2015 Brežice 
 1.65 GLOJNARIČ Leja-02 BRE 27.12.2015 Novi Sad 
 1.68 GLOJNARIČ Leja-02 BRE 27.12.2015 Novi Sad 
 1.70 GLOJNARIČ Leja-02 BRE 27.12.2015 Novi Sad 
 1.72 GLOJNARIČ Leja-02 BRE 27.12.2015 Novi Sad 
 
Sklep št. 17 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate v 
dvorani za leto 2015.  

 
 

 
AD 3. - Rekordi v dvorani za leto leto 2016 
 
ČLANI  
400 m 46.54 JANEŽIČ Luka-95 KLC 31.01.2016 Linz 
 46.32 JANEŽIČ Luka-95 KLC 12.02.2016 Linz 
 
STAREJŠE MLADINKE 
Peteroboj 3.813  OMERZU Lara-98 BRE 24.01.2016 Dunaj 
 (8.94-1.82-10.96-5.31-2:33.38) 

 
MLAJŠE MLADINKE 
Palica 3.95 MODIC Nastja-99 BRE 30.01.2016 Ljubljana 
Krogla-3 14.81 KRIŽAN Tjaša-00 PMB 06.02.2016 Dunaj 
 
PIONIRJI (U16) 
60 m 7.09 KORDEŽ Mitja-01 SLG 23.01.2016 Celje 
200 m 22.78 KORDEŽ Mitja-01 SLG 16.01.2016 Dunaj 
 
Sklep št. 18 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde v dvorani za leto 2016.  
 
 



Atletinja Maja Bedrač je nastopila na dvoranskem mitingu v Zagrebu in dosegla rekord v kategoriji: 
 
MLAJŠE MLADINKE 
Daljina 6.21 BEDRAČ Maja-99 PT 23.01.2016 Zagreb 
 

 
Sklep št. 19 

TK AZS ne potrdi rekorda v skoku v daljino v kategoriji mlajših mladink, ker 
tekmovališče skoka v daljino in troskoka ni v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.  
TK AZS ne prizna dosežene rezultate na tem tekmovališču, ker jih ne priznava tudi 
hrvaška atletska zveza, ki nas je o tem tudi obvestila. 

 
 

AD 4. 
 

Atletska zveza Slovenije je pripravila razpis za izvajalca meritve časov in obdelave podatkov na 
prvenstvenih tekmovanjih po koledarju AZS. Razpis je bil objavljen na spletni strani AZS. 
Na seji je bilo podano poročilo o izboru izvajalca meritve časov in obdelave podatkov na 
prvenstvenih tekmovanjih AZS. Na osnovi prejetih ponudb in dodatnega razgovora je bil za 
izvajanje meritve časov in obdelavo podatkov na vseh prvenstvenih tekmovanjih v letu 2016 in 
2017 izbran Timing Ljubljana. O izboru je bil narejen zapisnik in seznanjen UO AZS. 
 
 

AD 5. 
 

Podano je bilo poročilo o stanju na področju izdelave novega informacijskega sistema. Izdelava 
poteka v skladu s postavljeno projektno nalogo. Predvideva se, da bo ob pričetku tekmovanj na 
prostem potekalo testiranje delovanja sistema. Nekaj klubov bo zaprošenih, da bodo istočasno 
opravljali dve prijavi – v obstoječi sistem in v testno verzijo. 
 
 

AD 6. 
 

TK AZS je podala pobudo, da bi se naša prvenstvena tekmovanja organizirala tudi kot dogodek s 
spremljajočimi programi in bi jih tudi tehnološko nadgradili. Na določenih tekmovanjih (člansko 
DP in APS, pionirsko DP) bi za boljše informiranje vseh udeležencev uporabljali mobilni semafor 
(4x1.5 m). 
Finale APS za člane in članice bi tehnološko nadgradili z obdelavo podatkov direktno v sistem in bi 
bili na ta način rezultati tekoče dosegljivi na ustreznih aplikacijah. 
 
 

AD 7. 
 
 

1. 
Timing Ljubljana naj na prvenstvenih tekmovanjih AZS uporabi enako osnovno masko štartne in 
rezultatne liste. 
 

2. 
TK AZS je prejela nekaj vprašanj v zvezi z vračilom štartnine, ko atlet zboli, se tekmovanja ne 
udeleži, štartnina pa je bila že plačana. 
V navedenem primeru gre za odnos dveh društev, ki morata sama rešiti navedeni primer. V primeru, 
da gre za opravičen, dokazljiv izostanek s tekmovanja, organizator tekmovanja nima pravice 
zaračunavati štartnino. 
 

V takem primeru tudi TK AZS ne bo zaračunavala kazni za nenastop. 
Rok za dostavo zdravniškega potrdila – ali preko delegata AZS oziroma skenirano po e-pošti, se 
podaljša na maksimalno 14 dni. 
 



3. 
TK AZS je prejela dopis Andreja Jerička glede neizvedbe finalnih tekov na dvoranskem mitingu v 
Celju. Na mitingih je urnik tekmovanja in s tem povezana izvedba finalnih tekov izključno zadeva 
organizatorja tekmovanja. TK AZS ni nikoli sprejela nobenega sklepa, da ne dovoli izvedbe 
finalnih tekov na mitingu. Pomembno je le, da se miting zaključi pravočasno in da se izvedejo vse 
aktivnosti za pričetek DP. 
 

4. 
Na vseh prvenstvenih tekmovanjih v letošnjem je potrebno dosledno upoštevati 166. Člen Pravil za 
atletska tekmovanja, kjer se za finale upošteva napredovanje po mestih in po času. Izjeme so 
navedene v priročniku za atletsko sezono 2016. 
 

5. 
Čedalje več tekmovanj oziroma posameznih disciplin se izvaja izven štadiona (na ulicah, trgih). Za 
postavitev takšnega tekmovališča je potrebno pridobiti certifikat o skladnosti tekmovališča s Pravili 
za atletska tekmovanja. Potrdilo o ustreznosti tekmovališča izda TK AZS. 
 

6. 
TK AZS je bila seznanjena s pobudo Strokovnega sveta AZS, da se prestavi termin DP za mlajše 
mladince in mladinke / iz 02.- 03.07.2016 na 25.- 26.06.2016. Na koledarski borzi je navedeno 
tekmovanje pridobil AK Poljane Maribor, pri katerem se preveri možnost prestavitve. 
 

7. 
Organizatorji tekmovanj morajo vrniti na AZS vse nepodeljene in vse rezervne medalje oziroma jih 
predati delegatu AZS. 
 

8. 
V veljavi je nov Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči. Prilagamo vam pojasnilo Ministrstva 
za zdravje. Organizatorji tekmovanj se naj držijo navodil o Zdravstveni službi iz Priročnika za 
sezono 2016. 
 

9. 
Naprava za zaznavanje napačnega štarta se z letošnjim letom uvede tudi na prvenstvenih 
tekmovanjih za pionirje in pionirke U16. 
 

10. 
Atlete, ki še niso registrirani (šolske tekmovalce), so v glavnem prijavljali klubi. Ker je čedalje več 
nenastopov, se bodo prijave šolskih tekmovalcev za vsa pionirska tekmovanja upoštevale le prijave 
šole, z uradnim žigom in podpisom. Uporabljal se bo obrazec, ki je objavljen na spletni strani AZS. 
To določilo velja od 1. junija 2016 dalje. 
 

11. 
Jeseni 2015 sta bila obnovljena štadiona na Ptuju in Radovljici. Izveden je bil nov obrizg sintetične 
prevleke (retoping) in izvedeno je bilo tudi novo liniranje stez. 
Na osnovi prejetih meritvenih poročil za oba atletska objekta TK AZS ugotavlja, da tekališča 
odgovarjajo Pravilom za atletska tekmovanja, potrebno pa je opraviti še certifikacijo štadiona v 
Radovljici. 
 

12. 
V jeseni 2015 je bilo opravljeno izobraževanje za Nacionalne tehnične uradne osebe (NTO) po 
koncesiji IAAF. V januarju 2016 je 14 oseb uspešno opravilo izpit za pridobitev naziva NTO. 
V Sloveniji imamo 30 oseb NTO. 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


