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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 

26. korespondenčne seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila sklicana v 
ponedeljek, 3. decembra 2012. 
 

Dnevni red: 
1. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
2. Homologiranje rekordov na prostem 
 
AD 1. 
 

21. oktober 2012 – DP v cestnem teku na 10 km v Slovenj Gradcu 
                                 (organizator AK Slovenj Gradec) 
) 

Na tekmovanju je nastopilo preko 200 atletov in atletinj. 
Vremenski pogoji za tekmovanje so bili ugodni, čeprav je bilo še dopoldan megleno in hladno. 
 

Ocena dela služb: 
1. Vodstvo tekmovanja (2 osebi) 
Pravočasno načrtovana organizacija tekmovanja s postavitvijo vseh potrebnih služb. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Tekališče v celoti asfaltirano, dolžine 2500 m, z rahlimi vzponi in spusti. 
Ker je bila proga krajša od predpisane dolžine, se rezultati ne bodo upoštevali v tablicah AZS. 

Ocena: 3.5 
3. Tehnična služba (1 oseba) 
Tehnična služba je poskrbela za zaščito proge s trakovi in primerno označbo oziroma zaščito ovir na progi. 
Premalo oziroma sploh niso bile zavarovane stranske ulice ob progi, zato so domačini vdirali na progo z 
avtomobili. 

Ocena: 4 
4. Tajništvo tekmovanja (2 osebi) 
Štartna lista je bila na dan tekmovanja pravočasno objavljena. 

Ocena: 4.5 
5. Prijavnica (2 osebi) 
Delo v prijavnici je potekalo dobro. 

Ocena: 4.8 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovalec je dobro opravil delo. 

Ocena: 4.2 
7. Ceremonial (2 osebi) 
Proglasitve so potekale takoj po prihodu tekmovalcev v cilj. 

Ocena: 4.2 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Na disciplino tekmovalcev ni pripomb. 

Ocena: 4.5 
9. Meritve časov 
Meritve časov je opravil Timing Ljubljana. Na meritve časov ni pripomb. 
 



10. Medicinska služba 
Ustrezno organizirana. 
 

11. Sodniška služba 
Redarjev in sodnikov na progi je bilo dovolj. Komunikacija med njimi je potekala preko mobitelov. 
Po končanem tekmovanju se je ugotovilo goljufanje Branka Kmetiča, ki je najprej odstopil, se potuhnil in 
nato nadaljeval s tekom ter tudi prejel medaljo. Po razgovoru delegata AZS z njim je priznal goljufanje in 
vrnil medaljo. 

Ocena: 4 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju ni bilo kontrole dopinga. 

SKUPNA OCENA: 5.96 
 
 

28. oktober 2012 – DP v polmaratonu v Ljubljani (organizator OO Ljubljanskega maratona) 
 
Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in izvedeno v tradiciji preteklih izvedb maratona. 
Vreme je bilo oblačno, hladno (cca 2 stopinji), zjutraj sneg in dež. 
 

Ocena dela služb: 
1. Vodstvo tekmovanja 
Dobro opravilo delo. Mediji so imeli dobre pogoje za delo v šotoru ob cilju. 
Pred glavnim štartom je glasbena skupina pozivala na dogodek in dajala ritem udeležencem. 
 

2. Priprava tekmovališč in naprav; orodja 
Proga je bila dobro označena in varovana na ključnih mestih. 

Ocena: 5 
3. Tehnična služba 
Brez pripomb. 

Ocena: 4.7 
4. Tajništvo tekmovanja 
Dobro opravilo delo. 

Ocena: 4.6 
5. Prijavnica 
Brez pripomb. 

Ocena: 5 
6. Objava rezultatov in napovedovanje 
Napovedovalec dobro opravil delo. Ciljni semafor je spremljal sprotne prihode. 

Ocena: 5 
7. Ceremonial 
Brez pripomb. Kljub večkratnim pozivom se na proglasitvi niso pojavile mladinke. 

Ocena: 4.5 
8. Red in disciplina na tekmovališčih 
Brez pripomb. 

Ocena: 5 
9. Meritve časov 
Brez pripomb. 
 

10. Medicinska služba 
Ustrezno organizirana. 
 

11. Sodniška služba 
Sodniška služba je bila dovolj številčna. 

Ocena: 4.75 
12. Kontrola dopinga 
Na tekmovanju je bila kontrola dopinga. 
 

SKUPNA OCENA: 7.00 



AD 2. – rekordi na prostem za leto 2012 
 
ČLANI 
800 m 1:46.79  RUDOLF Žan-93 MASS 14.06.2012 Velenje 
 
MLAJŠI ČLANI 
5000 m 14:32.77  ZEVNIK Vid-91 ŠTA 14.06.2012 Velenje 
 
MLAJŠE ČLANICE 
300 m 38.63  REBERNIK Liona-91 ŠTA 23.06.2012 Maribor 
 
STAREJŠI MLADINCI 
800 m 1:46.79  RUDOLF Žan-93 MASS 14.06.2012 Velenje 
 
Sklep št. 1 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem. 
 
 
 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 
 


