
  

 

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 

 
29. seje Tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TK AZS), ki je bila v ponedeljek, 6. oktobra 
2008 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 28. seje 
2. Analiza poročil delegatov AZS 
3. Homologiranje rekordov na prostem 
4. Pregled atletskih objektov 
5. Izhodišča 2009 
6. Koledarska borza 2009 
7. Razpisi tekmovanj in Merila za nastope v letu 2009 
8. Razno  

 
AD 1. 
Sklepi 28. seje TK AZS so bili realizirani. 
 

Sklep št. 93 
Zapisnik 28. seje se potrdi. 

 
AD 2. 
 
19. in 20. julij 2008 – DP za člane in članice v Mariboru (organizator AK Poljane Maribor) 
 
Na DP za člane in članice je atlet Luka Gorjup odšel na zahtevo člana protidopinške komisije AZS 
med trajanjem 2. serije v suvanju krogle na kontrolo dopinga. 
 

Sklep št. 94 
Kontrole dopinga se lahko izvajajo v skladu s pravili za tekmovanja in pravili za 
antidoping. To pomeni, da se kontrola izvede izključno po končani disciplini, nikakor pa 
ne med samim tekmovanjem. 
Ker je bila za DP napovedana kontrola dopinga, morata biti žreb discipline in uvrstitev  
tekmovalcev opravljena pred tekmovanjem, vrstni red tekmovalcev pa je znan šele po 
končani disciplini. 
Komisija za antidoping mora navedeno upoštevati pri svojem delu.  

 
 



 
30. avgust 2008 – APS za pionirje / pionirke U16 v Domžalah (organizator AK Domžale) 
 
Na osnovi poročil delegata AZS in glavnih sodnikov TK AZS ugotavlja, da je bila organizacija 
obeh tekmovanj v Domžalah – APS za pionirje / pionirke U16 in APS za pionirje / pionirke U14 in 
U12 – v primerjavi z organizacijo v preteklih letih tokrat na slabšem organizacijskem nivoju. 
 
V organizaciji tekmovanja je služba tajništva slabše opravila svoje delo, saj ni poskrbela, da bi 
služba obdelave podatkov prejela sestavo štafet. Sestava štafet je bila pridobljena s strani društev, za 
kar je bilo potrebno skoraj mesec dni. 
 
TK AZS je zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanja 2008 (točka 1.2., stran 48.) sprejela sklep: 
 

Sklep št. 95 
Diskvalificira se štafeta AK Triglav Kranj, ker je v štafeti 4x100m nastopil Kokalj 
Jernej, ki je pred nastopom v štafeti že nastopil v daljini in višini. 
Vrstni red: 

4x100 m, pionirji U16  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat Točke
 1    802       VEL    VEL         48.24  30 
 2    800       MASS    MASS         49.28  28 
     801       TRK    TRK         DQ  

 
Sklep št. 96 

Vrstni red ekip – pionirji 
1. Krka-156 točk, 2. Kronos-141 točk, 3. Poljane-136 točk, 4. Mass-114 točk, 5. Koper-
105 točk, 6. Gorica-86 točk, 7. Triglav-76 točk, 8. Satler-57 točk, 9. Velenje-54 točk. 
Nadaljnji vrstni red je nespremenjen. 
AK Triglav Kranj in AK Koper vrneta na AZS prejeto plaketo. 
 

Sklep št. 97 
Diskvalificira se štafeta AD MASS Ljubljana, ker je v štafeti 4x100m nastopila Strajnar 
Laura, ki je pred nastopom v štafeti že nastopila na 80m ovire in troskoku. 
Vrstni red: 

4x100 m, pionirke U16  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat Točke
 1    806       BLED    BLED         53.09  30 
 2    805       ASB    ASB         53.55  28 
 3    808       PAN    PAN         56.54  26 
     807       MASS    MASS         DQ   

            ŽEL    ŽEL         NN   

 
Sklep št. 98 

Vrstni red ekip – pionirke ostaja nespremenjen. Točke so: 
1. Mass-155 točk, 2. Panvita-117 točk, … 5. Bled-79 točk, … 9. Almont-68 točk.  



 

31. avgust 2008 – APS za pionirje / pionirke U14 in U12 v Domžalah 
                             (organizator AK Domžale) 
 
Na tekmovanju je slabo opravila svoje delo služba tajništva, saj ni posredovala tekmovalnih 
zapisnikov o merjenju vetra v daljini (kategorija pionirjev in pionirk U14 ter kategorija pionirjev 
U12) in sestave štafet pionirk U14, pionirjev in pionirk U12 službi za obdelavo podatkov. 
 
Na dan tekmovanja je delegat AZS dovolil nastop 20 pionirjem in pionirkam izven konkurence na 
prošnjo staršev in športnih pedagogov. TK AZS je sprejela sklep: 
 

Sklep št. 99 
TK AZS prizna dosežene rezultate pionirjev / pionirk, ki so nastopili izven konkurence. 
Ti nastopajoči niso bili upoštevani v vrstnem redu discipline in se niso upoštevali v 
točkovanju društev. 

 
TK AZS je zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanja 2008 (točka 2.3., stran 49.) sprejela sklep: 
 

Sklep št. 100 
Diskvalificira se Gantar Aria, ki je nastopila za AD MASS Ljubljana na 60m v 
kategoriji pionirk U12. 
Diskvalificira se štafeta AD MASS Ljubljana, ker je v štafeti 4x200m pionirke U14 
nastopila Gantar Aria. Atletinja je na letošnjih tekmovanjih že nastopila za AK 
Olimpija Ljubljana.  
Vrstni red: 

FINALE 60 m, pionirke U12, veter: -0,8  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Rezultat 
 1    67    13387   Šuc Anja   GO   1997   8.89  
 2    167    14561   Robnik Maja   PMB   1997   8.99  
 3    77    50045   Štante Kaja   KLC   1997   9.15  
 4    133    12889   Rahne Liza   MED   1997   9.26  
 5    168    50131   Zahovič Sara   PMB   1997   9.39  
 6    86       Markežič Helena   KP   1999   9.53  
 7    219    12325   Sirc Tjaša   TRK   1997   9.59  
     122       Gantar Arija   MASS   1997  DQ 

 
Sklep št. 101 

Vrstni red ekip – pionirke U14 
1. Domžale-116 točk, 2. Panvita-93 točk, 3. Mass-86 točk. 
AK Panvita Murska Sobota in AD Mass Ljubljana med seboj zamenjata priznanje. 

 
KVALIFIKACIJE po skupinah (3. skupina) - 60 m, pionirke U12, veter: +0,1  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat Točke
 1    167    14561   Robnik Maja   PMB   1997   q  9.02   
 2    86       Markežič Helena   KP   1999      9.48   
 3    62    13200   Makovec Sindi   GO   1997      9.64  7 
 4    91    50365   Medic Ana   KRKA  1997      10.08  1 
 5    72    14752   Ahtik Zala   KLC   1999      10.22   

 6    3    50204   Babšek Ines   ASB   1998      10.32   
     122       Gantar Arija   MASS  1997      DQ  

 



KVALIFIKACIJE po skupinah (2. skupina) - 4x200 m, pionirke U14  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat Točke
 1    713       PAN    PAN         2:04.15  22 
 2    709       GO    GO         2:05.20  20 
     712       MASS    MASS         DQ  

     708       DOM    DOM         NN   

 
 

Sklep št. 102 
Vrstni red ekip – pionirke U12 
1. Poljane-96 točk, 2. Gorica-85 točk, 3. Medvode-72 točk, 4. Triglav-60 točk, 5.Krka-41 
točk, 6. Kladivar-35 točk, 7. Domžale-30 točk, 8. Žalec-28 točk, 9. Koper-27 točk, 10. 
Slovenj Gradec-23 točk, 11. Mass-20 točk. Nadaljnji vrstni red ostaja nespremenjen. 
 
 

6. september 2008 – APS za ml. mladince/ mladinke v Mariboru 
                                   (organizator AK Poljane Maribor) 
 
TK AZS je zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanja 2008 (točka 1.2., stran 48.) sprejela sklep: 
 

Sklep št. 103 
Diskvalificira se štafeta AD Kladivar Celje, ker je v štafeti 4x300m nastopil Grm Erik-
93, ki je pred nastopom v štafeti že nastopil na 800m. 
Vrstni red: 

KVALIFIKACIJE po skupinah (2. skupina) - 4x300 m, mlajši mladinci  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat Točke
 1    840       VEL    VEL         2:30.39  24 
 2    841       MASS    MASS         2:31.96  22 
 3    842       PMB 1    PMB         2:31.97  20 
 4   843       TRK    TRK        2:33.39 18 
 4    844       MB 98    MB 98         2:35.49  16 
 5    845       KRO 1    KRO         2:38.03  14 
 6    847       KP 1    KP         2:40.28  12 
     846       KLC    KLC        DQ   

 
Diskvalificira se štafeta AK Cestno podjetje Ptuj, ker je v štafeti 4x100m nastopila 
Klanjšek Nastja, ki je pred nastopom v štafeti že nastopila v daljini in višini. 
Vrstni red: 

KVALIFIKACIJE po skupinah (2. skupina) - 4x100 m, mlajše mladinke  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat Točke
 1    800       PMB 1    PMB         49.88  24 
 2    801       MASS    MASS         50.60  22 
 3    802       ASB 1    ASB         50.65  20 
 4    805       KRO    KRO         53.43  16 
 5    806       KLC    KLC         54.14  14 
 6    807       KRKA    KRKA         55.41  12 
     803       PT    PT         DQ   

 
 
 



 

10. september 2008 – Miting mednarodne lige v Brežicah (organizator AK FIT Brežice) 
 

Na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov v letih 2007 in 2008, na osnovi 
pregleda atletskega objekta dne 5. septembra 2007 in na podlagi novih pravil za atletska 
tekmovanja, ki veljajo od leta 2006 dalje, je Tekmovalna komisija AZS zaradi varnostnih razlogov 
in neskladnosti zaščitne konstrukcije in mreže na svoji seji dne 13. marca 2008 sprejela sklep, da 
mora AK FIT Brežice urediti tekmovališče za met kladiva in diska do 1. avgusta 2008 in o tem 
obvestiti TK AZS. V primeru, da tekmovališče ne bo urejeno do postavljenega termina, se od tega 
datuma dalje prepove izvedba disciplin diska in kladiva na stadionu v Brežicah. 
 Ker s strani AK FIT Brežice do navedenega datuma ni bilo nobenega odgovora o ureditvi 
metališča, je TK AZS v mesecu avgustu 2008 ponovno zahtevala informacijo o ureditvi metališča, 
vendar odgovora s strani društva ni prejela. 
 
 TK AZS je dne 29. avgusta 2008 prejela razpis mitinga mednarodne atletske lige, v katerem 
sta bili razpisani obe disciplini – met kladiva in diska. Na osnovi omenjenega razpisa je bil v 
ponedeljek, 1. septembra 2008 opravljen ponovni ogled stadiona v Brežicah. 
Ugotovitve: 

1. Zaščitna konstrukcija za met diska in kladiva je zgolj zaščitna mreža za met diska, višine 6 
m. Ta zaščitna konstrukcija ne odgovarja pravilom za met kladiva niti po starih, niti po 
novih pravilih. 

2. Odprtina zaščitne konstrukcije je širine 7 m, kar tudi ne odgovarja pravilom za met kladiva. 
Odprtina mora biti 6 m. 

3. Zaščitna mreža na konstrukciji je dotrajana, na več mestih preluknjana in kot taka zelo 
nevarna, bodisi kot zaščitna mreža pri treningu ali tekmovanjih. Mreža je preperela in na  
več mestih raztrgana. Prav tako zaščitna mreža nima talnih obtežb, tako da lahko kladivo ob 
ponesrečenem metu odleti pod mrežo. 

4. Obroč segmenta je na več mestih poškodovan in je s tem zelo oteženo sojenje pri metu 
diska. 

5. Vložek za zmanjšanje premera za met kladiva je dotrajan, preperel in deloma poškodovan. 
Nujno ga je potrebno zamenjati. 

6. Talne oznake na tartanu so zarisane tako, da kažejo kot segmenta 40°. 
 

Na osnovi vseh navedenih dejstev je TK AZS obvestila AK FIT Brežice, da metališče za 
met diska in kladiva iz varnostnih razlogov in neskladnosti s Pravili za atletska tekmovanja ni 
primerno za tekmovanje mednarodne atletske lige. Ob uporabi metališča obstaja velika nevarnost za 
ostale atlete, organizatorje, sodnike in gledalce. 

 
Nekaj dni pred tekmovanjem je društvo zagotovilo delegatu AZS, da bo mreža zamenjana in 

na ta način poskrbljeno vsaj za varnost, kar pa se ni zgodilo. TK AZS je sprejela sledeči sklep: 
 

Sklep št. 104 
TK AZS suspendira tekmovališča na atletskem stadionu v Brežicah do odprave 
pomanjkljivosti. Dovoljenje za izvedbo tekmovanj bo izdano šele na osnovi ponovne 
certifikacije stadiona. 

 



 

13. in 14. september 2008 – DP za pionirje / pionirke U16, U14 in U12 v Kopru 
                                               (organizator AK Koper) 
 
TK AZS je zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanja 2008 (točka 1.2., stran 48.) sprejela sklep: 
 

Sklep št. 105 
Diskvalificira se štafeta AK Domžale, ker sta v štafeti 4x100m pionirji U14 nastopil 
Farkaš Anže, ki je pred nastopom v štafeti že nastopil na 60m in daljini. 
Vrstni red: 

4x100 m, pionirji U14  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik   Q  Rezultat  

 1    922       MASS    MASS         56.79  
     929       DOM    DOM        DQ 

 
Diskvalificira se štafeta AD Bled, ker je v štafeti 4x100m pionirke U14 nastopila 
Pristavec Maja, ki je pred nastopom v štafeti že nastopila na 60m ovire in daljini. 
Vrstni red: 

KVALIFIKACIJE po skupinah (2. skupina) - 4x100 m, pionirke U14  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik   Q  Rezultat  

 1    926       ASB    ASB         55.82  
 2    927       DOM    DOM         58.44  
 3    907       MASS    MASS         58.54  
 4    912       KRO 1    KRO         59.05  
   903       BLED    BLED         DQ  
     918       TRK    TRK         NN  

 
 
TK AZS je zaradi kršenja določil Razpisov tekmovanja 2008 (točka 2.3., stran 49.) sprejela sklep: 
 

Sklep št. 106 
Diskvalificira se štafeta AD MASS Ljubljana, ker je v štafeti 4x200m pionirji U12 
nastopil Sedej Domen. Atlet je na letošnjih tekmovanjih že nastopil za ŠD Brigita 
Bukovec Ljubljana.  
Vrstni red: 

SKUPNO - 4x200 m, pionirji U12  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik   Q  Rezultat  

 1    935       PAN    PAN         2:10.30  
 2    952       BOV    BOV         2:16.40  
 3    943       ASB    ASB         2:16.42  
   938       MASS    MASS         DQ 
     953       KP    KP         NN  

 
Sklep št. 107 

Diskvalificira se Stradovnik Saša iz AK Slovenj Gradca, ker je nastopila na 100m, 
čeprav sploh ni bila prijavljena. 
Vrstni red: 

KVALIFIKACIJE po skupinah (2. skupina) - 100 m, pionirke U16, veter: +1,3  
Uvr. Št. AZS Priimek in ime Klub  Letnik  Q  Rezultat  
 1    342    3713   Orešnik Klara   MASS   1994   q  13.24  
 2    380    3635   Vrtačič Nina   OL   1994      13.33  
 3    366    12793   Jordanovski Daša   MED   1994      14.21  
 4    226    11374   Rejc Zala   KP   1994      14.42  
 6    402    12679   Heric Anja   PAN   1994      15.71  
   482       Stradovnik Saša   SLG   1994     DQ 



AD 3. – Homologiranje rekordov na prostem 
 
ČLANICE 
2000 m 5:55.42  ROMAN Sonja-79 MB 98 03.07.2008 Maribor 
Troskok 15.03 +1.1 ŠESTAK Marija-79 MASS 17.08.2008 Peking 
 

STAREJŠE MLADINKE 
100 m 11.70 +0.3 MIHALINEC Maja-89 VEL 03.07.2008 Maribor 
Kladivo-4      59.48  ŠPILER Barbara-92 FIT 08.07.2008 Bydgoszcz 
 60.18  ŠPILER Barbara-92 FIT 09.07.2008 Bydgoszcz 
 60.33  ŠPILER Barbara-92 FIT 19.07.2008 Maribor 
 
MLAJŠE MLADINKE 
Kladivo-4      59.48  ŠPILER Barbara-92 FIT 08.07.2008 Bydgoszcz 
 60.18  ŠPILER Barbara-92 FIT 09.07.2008 Bydgoszcz 
 60.33  ŠPILER Barbara-92 FIT 19.07.2008 Maribor 
Kladivo-3      73.33  ŠPILER Barbara-92 FIT 05.07.2008 Varaždin 
Kopje-600 (n) 48.28  LEBENIČNIK Monika-92 KLC 26.06.2008 Velenje 
 

PIONIRJI – U16 
100 m 11.17 -+1.8 ŽEPIČ Žiga-93 TRK 27.09.2008 Pula 
Kopje-600 (n) 61.87  MUHAR Jaka-93 SAT 05.07.2008 Varaždin 
 62.40  MUHAR Jaka-93 SAT 27.09.2008 Pula 
 
PIONIRKE – U16 
80 m ov. 11.53 +0.2 TROŠT Eva-94 KRO 30.08.2008 Domžale 
(76.2/8.00)  
  
PIONIRJI - U14 
1000 m 2:52.45  PETRAČ Jan-95 MASS 20.08.2008 Šentjernej 
Četveroboj 3.422  KOZEL Klemen-95 ŽALEC 21.06.2008 Žalec 
(60m-LJ / cona-žogica-600m)   7.89 (-0.4)-4.61 (-0.3)-61.80-1:39.84 
 
PIONIRKE - U14 
 

Daljina (cona) 5.43 +0.9 ŠEPETAVC Manca-95 MASS 21.06.2008 Žalec 
Krogla-2 11.98  MRŠE Eva-95 DOM 14.09.2008 Koper 
 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
Vortex 52.00  KRAJNC Tjaša-95 PMB 31.08.2008 Domžale 
 54.36  PETAUER Nika-95 ŠPELA 13.09.2008 Koper 
 

PIONIRJI - U12 
600 m 1:46.25  KAUČIČ Davor-97 KLC 21.05.2008 Celje 
4 x 200 m 2:10.30  AK PANVITA, M. Sobota PAN 13.09.2008 Koper 
   ŽERJAV L.-98, LUKAČ K.-98, HORVAT M.-98, CELEC N.-97 
 

Višina 1.42  KOVAČIČ Matic-98 FIT 28.05.2008 Brežice 
 

Četveroboj 2.879  ŽELEZNIK KETIŠ Vid-97 PMB 21.06.2008 Žalec 
(60m-LJ / cona-žogica-300m)   8.71 (-1.2)-36.40-4.78 (-0.1)-49.17 
 

PIONIRKE - U12 
Daljina (cona) 4.68 +1.1 LUKAS Tjaša-97 PMB 21.06.2008 Žalec 
Krogla-2 8.04  OMERZU Lara-98 FIT 13.09.2008 Koper 
Četveroboj 3.010  LUKAS Tjaša-97 PMB 21.06.2008 Žalec 
(60m-LJ / cona-žogica-300m)   8.72 (+0.7)-40.62-4.68 (+1.1)-47.26 
 
Sklep št. 108 

TK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate kot nove rekorde na prostem. 
 
 
TK AZS na 28. seji ni potrdila novega rekorda Damjana Sitarja v deseteroboju zaradi neopravljene 
kontrole dopinga v skladu z navodili Komisije za antidoping. S strani trenerja Ladislava Mesariča 
smo prejeli pojasnilo, zakaj kontrola ni bila opravljena v skladu z navodili. Po razpravi je bil sprejet 
sklep: 
 

Sklep št. 109 
Zaradi nespoštovanja navodil Komisije za antidoping se rekord ne prizna. 

 



AD 4.  
Tekmovalna komisija AZS (TK AZS) se je v letu 2006 lotila pregleda atletskih stadionov na 

osnovi zahteve IAAF. Namen pregleda je, da se ugotovijo vse morebitne pomanjkljivosti na  
tekmovališčih, opremi in napravah na atletskem stadionu ter se le-te odpravijo. V kolikor gre za 
večje pomanjkljivosti, se v skrajnem primeru na takem stadionu tudi ne dovoli izvedbo tekmovanj. 

Pregleda se celotna meritvena dokumentacija, vsa tekmovališča, talne oznake, izmere, 
oprema in naprave ter druga oprema, ki je nujna v izvedbi tekmovanja. Na ta način bomo dobili 
poenoten vpogled v stanje atletskih objektov, ki bo društvom in upravljalcem stadionov v pomoč pri 
kandidaturi za proračunska sredstva za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. 

Pregledi stadionov so bili opravljeni na Ptuju (01.07.2006), v Slovenski Bistrici 
(14.05.2006), Ljubljani (24.05.2006), Velenju (23.06.2006), Celju (09.06.2007), Novi Gorici 
(05.05.2007) in v Brežicah (05.09.2007). 

Načrtovan je bil pregled stadiona še v Kranju (odpovedan zaradi načrtovanega rušenja 
tribun) in v Novem mestu (v zadnjih dveh letih odpovedan s strani AK Krka Novo mesto). Pregled 
stadiona v Kopru bo opravljen še v letošnjem letu. Pregledi ostalih stadionov pa bodo opravljeni v 
naslednjem letu. 

Organizatorji tekmovanj morajo poskrbeti za organizacijo tekmovanj na stadionih, ki imajo 
primerne in ustrezne naprave, opremo in orodja. Ugotavljamo, da je opremljenost stadionov zelo 
različna. Na odpravljanje pomanjkljivosti na objektih – sintetična prevleka, talne oznake, naprave in 
oprema, orodja, merila – so bili organizatorji že večkrat opozorjeni s strani delegatov AZS in TK 
AZS. 

Za področje delovanja merilnih ekip mora organizator zagotoviti prostor za meritve in 
obdelavo podatkov ter žične povezave na vseh objektih, na katerih se izvajajo tekmovanja. 
Posamezni organizatorji tekmovanj površno pristopajo k zagotavljanju pogojev za delo merilne 
ekipe. Zavedati se je treba, da le z zagotovitvijo pogojev dela lahko merilna ekipa kvalitetno opravi 
svoje delo. 

Na osnovi poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov, zabeleženih pomanjkljivosti ob 
certifikaciji stadionov in popisa pomanjkljivosti, ki jih je zabeležil Timing Ljubljana, je TK AZS 
vsem društvom poslala seznam pomanjkljivosti na stadionu s prošnjo, da do 30. junija 2007 
seznanijo TK AZS s planom odprave teh pomanjkljivosti. S strani društev do danes nismo prejeli 
nobenega obvestila o odpravi pomanjkljivosti, vendar lahko ugotovimo, da so posamezna društva 
resno pristopila k odpravi ugotovljenih pomanjkljivost. 

Neskladnosti, dotrajanosti sintetičnih prevlek, opreme, naprav in pogojev za delo vseh služb 
v organizaciji tekmovanja so ponekod že na meji sprejemljivega, zato bo TK AZS predstavila to 
problematiko na seji UO AZS, da s svojo avtoriteto zagotovi, da se vse pomanjkljivosti na atletskih 
objektih v doglednem času z ozirom na vrednost investicije odpravijo. Nujno je, da se takoj izdela 
plan investicij s terminskim planom odprave pomanjkljivosti. 

TK AZS bo intenzivno spremljala stanje na objektih in kjer so te pomanjkljivosti takšne, da 
ne omogočajo izvedbo tekmovanja v skladu s pravili oziroma je lahko ogrožena varnost sodelujočih 
tekmovalcev, organizatorjev in gledalcev, ne bo dovolila tekmovanj po koledarju AZS. 

V prilogi so izvlečki iz posameznih poročil o ogledih objektov, navedene so tudi 
pomanjkljivosti stadionov, ki niso bili pregledani. Pomanjkljivosti so zabeleželi delegati AZS v 
svojih poročilih. 



 
Pomanjkljivosti na atletskih objektih 

 
Športni park Ljubljana (pregledan 24.05.2006) 

 
 
ŠTADION 
 
 

1. Tekališče se na razdalji 20 m in širini štirih prog na vzhodni strani objekta močno poseda 

cca 10 cm ob tekmovališču skoka s palico. 

2. Tekališče je na spojih posameznih stez razpokano. Ta razpoka je širine več kot 2 cm. 

3. Vse talne oznake na tekmovališčih so slabo vidne. 

4. Prevleka blazin za skok v višino je razpokana na več mestih. 

5. Blazine za skok v višino odgovarjajo starim pravilom IAAF. 

6. Krožni prag pri suvanju krogle ni v skladu s pravili IAAF. 

7. Obroč kroga metališča za kroglo in za disk ni obarvan z belo barvo. 

8. V sektorju metališča za kroglo je prenizek nivo tenisita. 

9. Tartanska prevleka ob metališču diska je na več mestih razpokana. 

10. Začetne oznake segmenta pri kladivu in disku niso vidne. 

11. Konstrukcija zaščitne mreže, vrata na konstrukciji in zaščitna mreža za met kladiva ne 

odgovarjajo pravilom IAAF. 

12. Stranska črta metališča za kopje je slabo vidna. 

13. Več ročnih semaforjev za tehnične discipline je pokvarjenih. 

14. Prostor, ki se trenutno uporablja za kontrolo dopinga, ni primeren. 

15. Ugotoviti je potrebno ustreznost žičnih povezav na objektu. 

 
DVORANA 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov pri dvoranskih tekmovanjih. 



Slovenska Bistrica (pregledan 14.05.2006) 
 
 
ŠTADION 
 
 

1. Steza ni v skladu s pravili za tekmovanja (predolga za 2.436 m). 

2. Dograditi je potrebno konstrukcijo za postavitev ciljnega fotofiniša, ker na novo zgrajena 

kabina ni ustrezno locirana. 

3. Štartne črte na 4x400 m niso v skladu s pravili. Štarti vseh tekov so preračunani na 

specifično dolžino steze (402.436 m). 

4. Na sečišču črt med stezami in ciljno črto ni črnih pravokotnikov širine 5 cm in dolžine 4 cm 

kot pomoč za natančno naravnavanje naprave za fotofiniš. 

5. Vse talne oznake so obledele in slabo vidne. Oznake štartov morajo biti označene s tablico 

ali napisom. 

6. Ni štartnega podstavka. 

7. Znotraj tekmovališč ni na razpolago električnih priključkov za priključitev štartne pištole. 

8. Ni table z oznakami dolžin skoka pri troskoku. 

9. Tekmovališče za skok s palico ni zarisano, niti ni blazin in stojal za skok s palico. 

10. Krožni prag pri suvanju krogle ni primeren in ne odgovarja pravilom za atletska tekmovanja 

(stara izvedba). Betonska podlaga v krogu suvanja krogle ni primerna.  

11. Obroč kroga na metališčih suvanja krogle, meta diska in kladiva je treba obarvati z belo 

barvo. 

12. Ni stojal za diske, kladiva in kopja. 

13. Konstrukcija zaščitne mreže, vrata na konstrukciji in zaščitna mreža za met kladiva ne 

odgovarjajo pravilom IAAF. 

 
DVORANA 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov pri dvoranskih tekmovanjih. 

2. Na mestu odriva pri skoku s palico je poškodovan tartan in je potreben obnove. 

3. Obnoviti je treba črte, ki razmejujejo steze. 

4. V jami za skok v daljino in troskok je premalo mivke (cca 4-5 cm). 

5. Nabaviti ustrezne blazine za metališče suvanja krogle. 

 



Ptuj (pregledan 01.07.2006) 
 
 
ŠTADION 
 

1. Tekališče 100 m ni pred glavo tribuno ampak na vzhodni strani objekta, kar zelo otežkoča 

izvedbo šprintov. Predlagamo, da se naredi delna rekonstrukcija steze s prestavitvijo teka na 

100 m pred glavno tribuno. 

2. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov (prostori, instalacije) in pogoje 

za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) – postavitev odra. 

3. Narediti razvod energetskih kablov na stadionu. 

4. Narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve in 

obdelavo. 

 
 
 

Celje (pregledan 09.06.2007) 
 
 
ŠTADION 
 
 

1. Popraviti razvod energetskih in podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v kabini za 

meritve in obdelavo. 

2. Obnoviti vse talne označbe. 

3. Obnoviti vse ovire. 

4. Obnoviti dotrajane in raztrgane blazine ter pregrinjalo pri višini. 

5. Zamenjati vse oznake stez, dolžin skokov in metov. 

6. Zamenjati vse semaforje na tehničnih disciplinah. 

 
 
 
DVORANA 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov pri dvoranskih tekmovanjih. 

2. Obnoviti ciljno črto. 

3. Vgraditi eno ali dve odrivni deski za troskok (eno za moške, eno za ženske). 

4. Zamenjati poškodovano odrivno desko pri daljini. 



Nova Gorica (pregledan 05.05.2007) 
 
 
ŠTADION 
 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe. 

2. Urediti konstrukcijo za postavitev ciljnega fotofiniša. 

3. Zamenjati krožni prag pri suvanju krogle. 

4. Obnoviti indikatorske prestopne deščice s plastelinom. 

5. Narediti razvod energetskih in podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v kabini za 

meritve in obdelavo. 

6. Stadion nima metališča za met kladiva in ga je potrebno nujno urediti. 

 
 
 
DVORANA 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov pri dvoranskih tekmovanjih. 

 
 
 

Maribor 
 
 
ŠTADION 
 
 

1. Prostor za postavitev kamere je neprimeren zaradi premajhnega kota. 

2. Zagotoviti normalne delovne pogoje v kabini za meritve časov in obdelavo podatkov 

(izolacija, klima). 

3. Dokončati razvod energetskih kablov in narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z 

vozliščem v kabini za meritve in obdelavo. 

4. Stojala za skok s palico so slaba, zastarel in zarjavel mehanizem za dviganje nosilcev pri 

palici. 

5. Slabe in strgane blazine za skok v višino. 

6. Dotrajana zaščitna mreža na metališču diska in kladiva. 

7. Urediti indikatorske plastelinske deske v skladu s pravili za atletska tekmovanja. 

8. Urediti vse zapreke v skladu s pravili za atletska tekmovanja. 



Novo mesto 
 
 
ŠTADION 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov (prostori, instalacije) in pogoje 

za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) – postavitev odra. 

2. Narediti razvod energetskih kablov na stadionu. 

3. Narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve in 

obdelavo. 

4. Zaščitna mreža za met kladiva ne odgovarja pravilom za tekmovanja. 

5. Obnoviti vse talne oznake. 

6. Zamenjati odrivno desko pri daljini. 

7. Obnoviti blazine pri skoku v višino. 

8. Obnoviti ograjo okoli stadiona. 

 
 
 
 
 

Brežice (pregledan 05.09.2007) 
 
 
ŠTADION 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov (prostori, instalacije) in pogoje 

za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) – postavitev odra. 

2. Narediti razvod energetskih kablov na stadionu. 

3. Narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve in 

obdelavo. 

4. Zaščitna mreža pri disku in kladivu ni v skladu s pravili (stara, dotrajana, prenizka) in kot 

taka je nevarna za udeležence in gledalce. 

5. Zamenjati notranje robnike (polomljeni). 

6. Zamenjati kovinski rob v krogu za met kladiva (zvit zaradi udarcev kladiva). 

7. Urediti zaustavitveni prag pri krogli. 



Murska Sobota 
 
 
ŠTADION 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov (prostori, instalacije) in pogoje 

za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) – postavitev odra. Kombi z merilno ekipo ne 

sme biti znotraj tekmovališč. 

2. Narediti razvod energetskih kablov na stadionu. 

3. Narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve in 

obdelavo. 

 
 

Domžale 
 
ŠTADION 
 

1. Neustrezna razporeditev tehničnih disciplin (večina na južnem polkrogu), kar onemogoča 

izvedbo racionalno izvedbo tekmovanja. 

2. Posamezna zaletišča so prekratka. 

3. Tekališče 100 m in 110 m ovire nima izteka na progah 6-8. 

4. Dokončati razvod energetskih kablov po stadionu. 

5. Napraviti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve. 

6. Na stadionu ni tekmovališča za disk in kladivo. 

 

Ravne 
 
 
ŠTADION 
 

1. Na stadionu ni zaščitne mreže diska in kladiva 

2. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov (prostori, instalacije) in pogoje 

za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) – postavitev odra. 

3. Narediti razvod energetskih kablov na stadionu. 

4. Narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve in 

obdelavo. 

5. Nestabilen krožni prag pri suvanju krogle. 

6. Stadion nima opreme za skok s palico. 

 
 



Koper 
 
 
ŠTADION 
 

1. Urediti pogoje za delo merilne ekipe in obdelavo podatkov (prostori, instalacije) in pogoje 

za postavitev ciljne video naprave (fotofiniš) – postavitev odra. 

2. Narediti razvod energetskih kablov na stadionu. 

3. Narediti razvod podatkovnih kablov na stadionu z vozliščem v prostoru za meritve in 

obdelavo. 

 
 
AD 5.  
Na pobudo TK AZS se je sestala ožja delovna skupina TK AZS (Ambrožič, Peternelj) in 
strokovnega sveta (Steiner, Črne) ter pripravila izhodišča za leto 2009. Izvlečki izhodišč: 

o Društva kandidirajo za mitinge na koledarski borzi s programom disciplin. Norme za nastop 
na mednarodnih tekmovanjih (OI, SP, EP) se ne bodo upoštevale z mitingov, ki ne bodo v 
koledarju AZS, objavljen v Razpisih tekmovanj 2009. 

o Mnogobojsko tekmovanje prevzame društvo, ki bo na koledarski borzi dobilo posamično 
člansko DP ali APS za člane. Možna tudi delna subvencija AZS. 

o Navezati je potrebno stike s hrvaško atletsko zvezo po skupni organizaciji mnogobojskih 
tekmovanj. 

o Zaradi razvoja atletike bi bilo smiselno uvesti tudi DP za pionirje / pionirke U10. 
o Strokovni svet poda rešitve o ekipnem DP za pionirje / pionirke U16. 

 
Drugi zaključki TK AZS: 

o Na pobudo trenerjev o uvedbi DP v krožnih tekih je bila narejena analiza udeležbe ml. in st. 
mladincev / mladink na tekmovanju. Iz analize je razvidno, da je uvedba DP za ml. mladince 
/ mladinke neumestna, ker bo na ta način vprašljiva izvedba disciplin v posamezni mladinski 
kategoriji zaradi majhnega števila nastopajočih. DP v krožnih tekih naj ostane v dosedanji 
obliki. 

o TK AZS podpira ideje o uvedbi ciklusa tekmovanj za tekače – pokal v krosu. Gradivo bo 
obravnaval tudi strokovni svet. 

o Posamezni mitingi mednarodne lige so organizirani na nizkem nivoju, zato je treba vse 
mitinge organizirati na višjem nivoju, razmisliti o dveh kvalitetnih nivojih, ponovno 
premisliti o drugačnem načinu točkovanja. 

o V mesecu novembru se organizira skupna seja s Timing Ljubljana in opravi analiza sezone 
ter pripravi izhodišča za 2009. 

 
 
AD 6.  
TK AZS je posredovala UO AZS predlog koledarske borze za leto 2009. Novost je v naslednjem: 

o Društvo, ki organizira miting mednarodne atletske lige, mora obvezno najaviti kandidaturo 
za organizacijo prvenstvenih tekmovanj in mora na koledarski borzi tudi pridobiti najmanj 
eno tekmovanje. 

o Društvo, ki bo na koledarski borzi pridobilo posamično člansko državno prvenstvo ali finale 
APS za člane in članice, mora prevzeti po koledarski borzi eno nepodeljeno tekmovanje. 



AD 7.  
Čistopis Razpisov tekmovanj in Merila za nastope v letu 2009 se bodo pričeli pripravljati v 
kratkem. Strokovni svet mora vso gradivo za objavo v razpisih posredovati najkasneje do 20. 
novembra 2008. 
 
 
 

AD 8. - Razno 
 

1. Črne Slavko je opozoril TK AZS na neskladnost korita za skok s palico s pravili v Novem 
mestu. Korito je potrebno zamenjati. Hkrati se upravljalca in društvo ponovno pozove k 
certifikaciji stadiona v Novem mestu. 

 
2. Dejan Dokl je posredoval pobudo o spremembi urnika v suvanju krogle na DP in APS za 

člane in članice. Pobuda bo pretehtana ob koncipiranju razpisov tekmovanj 2009. 
 

3. Na mitingu mednarodne lige v Novem mestu so v metalskih disciplinah nastopili tudi 
pionirji z lažjimi orodji. Ker ni bilo v razpisu metalskih discipline za mlajše kategorije, se 
rezultati ne priznajo. 

 
4. Komisijo za antidoping AZS prosimo, da pripravi seznam tekmovanj 2009, na katerih bo 

napovedana kontrola dopinga. Komisija naj tudi pripravi proceduro odvzema vzorcev za leto 
2009, da bo lahko gradivo objavljeno v razpisih 2009. 

 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 
 
 

Tekmovalna komisija AZS 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 
 


