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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

24. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v torek, 20. 
septembra 2016 ob 15.30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 23. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Koledar 2017 in novosti v Priročniku za sezono 2017 
5. Pritožba AD Slovenska Bistrica 
6. Razno 
 
AD 1. 
 

Na zapisnik 23. seje ni bilo pripomb. 
 

Sklep št. 1 
Potrdi se zapisnik 23. seje TK AZS. 

 
AD 2. 
 
Analiza DP za mlajše člane / članice in DP za starejše mladince / mladinke bo opravljena na 
naslednji seji, ko bodo prisotni vsi člani Tehnično tekmovalne komisije AZS. 
 
 

15. julij 2016 – Četveroboj reprezentanc mlajših članov in članic (CZE-HUN-POL-SLO) v 
                          Mariboru (organizator AD Štajerska Maribor) 
 

Izvedbo tekmovanja je prevzelo AD Štajerska Maribor, kljub težavam z nastanitvijo reprezentanc in 
zagotovitvijo zadostnega števila oseb pri organizaciji tekmovanja v tem letnem času. 
Pogoji za tekmovanje so bili dobri. Težave pri spoštovanju urnika so bile v daljinskih skokih (cca 
20 min) in pri metu kopja zaradi menjave sektorja (cca 15 min). 
Veliko težav je povzročil 2x izpad elektrike. Ob prvem izpadu je elektrika zmanjkala v stolpu. S 
pomočjo agregata po 10 minutah so bili vzpostavljeni pogoji za delo merilne ekipe. Začele so se 
pojavljati težave z delovanjem velikega semaforja. Nato pa je zmanjkala elektrika tudi v jaških na 
stadionu. Zaradi tega ni več deloval veliki semafor, semafor na cilju in ozvočenje štarterja. 
Prijava tekmovalcev in popravki štartne liste domače reprezentance se morajo narediti pravočasno, 
zato je imel organizator s tem velike težave. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.8 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 4.8  Sodniška služba 4.2 
Prijavnica 4  Skupna ocena 6.15 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    
 



29. avgust 2016 – 27. Mednarodni atletski miting Novo mesto 2016 in 2. Mestni tekaški  
                               mladinski izziv (organizator AK Krka Novo mesto) 
 

Organizator je poskrbel za primerno organizacijo in vodenje tekmovanja ter strokovno delovanje 
vseh služb, saj je šlo za prepletanje urnika dveh tekmovanj. Ob koncu tekmovanja je pričelo 
deževati, vendar do prekinitve tekmovanja ni prišlo. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 5 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 4.2 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.45 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
 

3. september 2016 – Ekipno DP za mladince in mladinke v Celju 
                                   (organizator AD Kladivar Celje) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 430 atletov in atletinj iz 32 klubov.  
Tekmovanje je bilo izvedeno na visokem nivoju. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.7  Ceremonial 4.5 
Tehnična služba 4.8  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 
Tajništvo tekmovanja 4.6  Sodniška služba 4.7 
Prijavnica 4.8  Skupna ocena 6.71 
Objava rezultatov in napovedovanje 4    

 
Sklep št. 2 

Na tekmovanju ni bilo sodnikov za hojo. V disciplini hoja 5000 m za mladince in 
mladinke se rezultati ne priznajo, prizna se vrstni red. 

 
 

10.- 11. september 2016 – Ekipno prvenstvo Slovenije za člane / članice v Novem mestu 
                                            (organizator AK Krka Novo mesto) 
 

Na tekmovanju je nastopilo preko 335 tekmovalcev iz 22 društev. Pogoji za tekmovanje so bili 
dobri, sončno, cca 28 stopinj. Načrtovanje tekmovanja je bilo resno in pravočasno, vodenje 
tekmovanja dobro.  
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4  Ceremonial 5 
Tehnična služba 4  Red in disciplina na tekmovališčih 4.5 
Tajništvo tekmovanja 5  Sodniška služba 3.9 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.04 
Objava rezultatov in napovedovanje 3    

 
Sklep št. 3 

Po odločitvi glavnega sodnika za teke je moška štafeta AD MASS Ljubljana nastopila 
sama v teku na 4x400 m. Ker je prišlo v omenjeni disciplini do sporne situacije in uradni 
osebi nista odločili v skladu s Pravili za atletska tekmovanja, naj Strokovni odbor 
atletskih sodnikov Slovenije poda pojasnilo. 

 

Sklep št. 4 
Pred izvedbo moške discipline 4x400 m je prišlo do neprimernega obnašanja trenerja 
Alberta Šobe, kar je povzročilo zgražanje med sodniki, organizatorji in gledalci na 
štadionu. Ker to ni prvi primer neprimernega nastopa trenerja Alberta Šobe, primer 



naslavljamo na Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije in pričakujemo 
ustrezno odločitev. 

 
Sklep št. 5 
Na Ekipnem DP za člane in članice niso nastopili: 
ASB: Lešnik Tina (800m, 1500m) 
DOM: Kračman Ana (200m) 
KLC: Sternad Alex (800m) 
MASS: Paulin Tjaš (100m), Rozman Timotej (400m), Okorn Nika (100m ovire), 
 Robavs Anja (1500m) 
TRK: Hudovernik Manca (disk), Štern Maks (400m ovire) 

 

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. 

Na Ekipnem DP za člane in članice ni nastopila štafeta: 
AKR: 4x100m (če) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 mora društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 

 
 

17. in 18. september 2016 – DP za pionirje in pionirke U16 na Ptuju 
                                               (organizator AK Ptuj) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo 337 atletov in atletinj iz 34 klubov ter ena OŠ. Tekmovanje je bilo 
dobro načrtovano in solidno vodeno. Naloge vodje tekmovanja je večinoma opravljal vodja 
sodniške službe. Vremenski pogoji za tekmovanje so bili primerni. 
 

Ocena dela služb: 
 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 4.4 
Tehnična služba 4.5  Red in disciplina na tekmovališčih 4.6 
Tajništvo tekmovanja 4.2  Sodniška služba 4.27 
Prijavnica 4.5  Skupna ocena 6.39 
Objava rezultatov in napovedovanje 4.5    
 
Sklep št. 6 
Na DP za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
ASB: Ivič Lana (100m) 
DOM: Kos Jamnik Aljaž (100m) 
KAK: Štern Nejc (1000m), Navodnik Hanna Paulina (100m) 
KLC: Urankar Hana (palica), Orož Domen (300m ovire), Adamič Deja (100m) 
MASS: Huč Timon (100m), Popovič Aneja (300m ovire), Korošec Pia Lara (100m) 
MED: Bertoncelj Lina (300m) 
SLG: Simonovič Ivana (daljina, višina), Verčnik Mark (daljina) 
TRK: Hegler Ema (daljina), Korenjak Špela (daljina), Rudež Tinkara (100m) 

 

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. 

 

Na DP za pionirje in pionirke U16 ni nastopila štafeta: 
AKŠ: 4x300m (pe) 
 

V skladu s točko 4.1.19, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2016 mora društva plačati kazen 
v višini 20 € za vsak nenastop. 



AD 3. 
 
ČLANI  
400 m 45.07  JANEŽIČ Luka-95 KLC 13.08.2016 Rio de Janeiro 

 
ČLANICE  
Disk 60.11  DOMJAN Veronika-96 PT 06.07.2016 Amsterdam 

 
MLAJŠI ČLANI  

400 m 45.07  JANEŽIČ Luka-95 KLC 13.08.2016 Rio de Janeiro 
4 x 100 m 41.84  AD MASS, Ljubljana MASS 09.07.2016 Nova Gorica 
(klub)   BIZJAK Ž.-95, VRHUNEC E.-96, VODEB J. J.-95, KRAMBERGER J.-95 

 
MLAJŠE ČLANICE  
Disk 60.11  DOMJAN Veronika-96 PT 06.07.2016 Amsterdam 

 
STAREJŠE MLADINKE / NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5 km 26:48  ČANADI Eva-00 KP 27.08.2016 Remanzacco 

 
MLAJŠI MLADINCI  
Disk-1.75 53.24  ČEH Kristjan-99 PT 10.07.2016 Nova Gorica 

 
MLAJŠE MLADINKE 
1-2-3-400 m 2:10.64  SLOVENIJA SLO 17.07.2016 Tbilisi 
(reprezentanca)   OBAL I.-00, ŠČANČAR T.-00, ŽELEZNIK T.-99, OCVIRK T.-00 
 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 5 km 26:48  ČANADI Eva-00 KP 27.08.2016 Remanzacco 

 
PIONIRJI - U16 
Hoja 3000 m 15:39.56  KRIŽNIK Filip-01 ŠTA 17.09.2016 Ptuj 
 
Sklep št. 7 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde in najboljše rezultate na 
prostem za leto 2016.  

 
Sklep št. 8 

TtK AZS razveljavlja sklep št. 25, sprejet na 23. seji TtK AZS dne 07.07.2016 in potrjuje 
spodaj navedeni rezultat za nov rekord na prostem za leto 2016. 

 

ČLANI 
Kopje 81.13  KRANJC Matija-84 MASS 23.06.2016 Brežice 
 
 
 

AD 4. 
 

Na podlagi pripomb uradnih oseb na tekmovanjih, trenerjev in samih članov komisije je bila 
opravljena analiza sezone 2016 ter podana izhodišča za sezono 2017. TtK AZS je obravnavala 
koledar za leto 2017, ki ga je v osnutku pripravil Strokovni svet. Na koledar so bile podane  
pripombe v kontekstu, da mora biti koledar dogovor vseh akterjev. Najprej je osnova koledar 
svetovne in evropske zveze, temu pa sledijo prvenstvena tekmovanja AZS in ostali mitingi. Druga 
temeljna pripomba je, da se naj čim bolj skrajša premor med koncem poletne sezone in jesenskimi 
tekmovanji. Po razpravi je bil sprejet sklep: 
 

Sklep št. 9 
- člani komisije pripravijo pisne pripombe na koledar do 26.09.2016, 
- pripravijo dopolnitve oziroma spremembe koledarja (zamenjati ali prestaviti 

tekmovanja, …), 
- pripravijo dopolnitve oziroma spremembe Priročnika za sezono 2017 (zaporedje 

disciplin, zamenjava disciplin, …). 



AD 5. 
 

AD Slovenska Bistrica se je pritožila na oceno, ki so jo dodelili delegat AZS in glavni sodniki na 
tekmovanju dne 28.05.2016. Na sejo je bil vabljen vodja tekmovanja g. Boštjan Fridrih z namenom 
izmenjave pogledov na izvedbo tekmovanja. Seje se ni udeležil zaradi zadržanosti. 
TtK AZS ugotavlja, da je bila organizacija tekmovanja ocenjena zelo dobro, samo sodniško delo pa 
je bilo slabše ocenjeno. Miting v Slovenski Bistrici je bil vedno na zavidljivem nivoju, ocene 
delegata AZS so bile kot je navedeno, ocene treh glavnih sodnikov pa so bile povprečne. 
 
AD 6. 
 
 

1. 
TtK AZS predlaga vodstvu AZS, da se za večja mednarodna tekmovanja (SP, EP, Evropsko ekipno 
prvenstvo in reprezentančna srečanja) zagotovi eno mesto, da bo lahko TtK AZS določila osebo v 
spremstvu reprezentance z ustreznim znanjem. Ta oseba bi opazovala-spremljala organizacijo 
tekmovanja in to znanje prenašala med domače delegate. Njegovo spremljanje tekmovanja in 
znanje bi bilo hkrati v pomoč reprezentanci v primeru ugovora oziroma pritožb. 
 
2. 
TtK AZS je na dveh mitingih zaznala, da bo Protim.E d.o.o. opravljal meritve elektronskih časov in 
obdelavo podatkov. Ekipa Protim E. d.o.o. je bila pozvana, da se opravi že predhodno dogovorjen 
pregled tehnične opreme ter usposobljenost ekipe, da bi lahko opravljali svoje delo tudi legalno. 
Pregled se bo opravil na mitingu na Bledu, v soboto 8. oktobra 2016. 
 
 
 

 
Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 
Gabrijel Ambrožič 


