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Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
9. seje Komisije za tekmovalne sisteme AZS (v nadaljevanju: KT AZS), ki je bila 1. decembra 2005 
ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Gabrijel Ambrožič, Zdravko Peternelj, Darjo Pungartnik 
Odsotni (opravičeno): Peter Drofenik, Benjamin Piškur 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 8. seje Komisije za tekmovalne sisteme 
2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 
3. Poročilo koledarske borze 
4. Razpisi tekmovanj 2006 
5. Posvet delegatov AZS 
6. Razno 

 
AD 1. 
Sklep št. 19 s 5. seje KT AZS bo realiziran po dogovoru in uskladitvi termina s Timing Ljubljana. 
Zapisnik 8. seje se potrdi. 
 
AD 2. 
 

15. oktober 2005 – 40. kros občinskih reprezentanc v Mariboru (organizator AD Almont                      
                                Slovenska Bistrica) 
 
V rezultatni listi se na naslovnici pojavlja kot soorganizator AK Poljane Maribor, čeprav so bili 14 
dni pred tekmovanjem z dopisom obveščeni, da to ni v skladu z Razpisi tekmovanj 2005. 
Na koledarski borzi je tekmovanje kot organizator pridobil AD Almont Slovenska Bistrica in se kot 
tak lahko tudi pojavlja v tiskanih publikacijah. 
 
16. oktober 2005 – DP v cestnem teku v Slovenj Gradcu (organizator KAK Ravne) 
 
Organizator tekmovanja ni pripravil štartne liste v skladu z Razpisi tekmovanj 2005, prav tako pa 
manjka shema organizacijskega odbora. 
 
AD 3. 
A. 
Na letošnji koledarski borzi so bila razdeljena vsa tekmovanju po koledarju AZS za leto 2006, razen 
ekipno člansko prvenstvo. V zadnjih letih je na ekipni članski tekmi nastopilo malo ekip, hkrati pa 
KT AZS ugotavlja, da to tekmovanje zaradi nezainteresiranosti klubov ni ustrezna kot dvodnevna 
tekma. Po mnenju KT AZS je ekipna tekma izredno pomembna in primerna za klube v smislu 
aktiviranja celotnega klubskega članstva in ustvarjanja klubske pripadnosti. V ta namen predlagamo 
strokovnemu svetu AZS:  
Sklep št. 1: 

Strokovni svet AZS pripravi predlog: 
o da so vse discipline dosedanjega dvodnevnega programa izvedene v enem dnevu ali 
o da se zmanjša število disciplin in se tekmovanje izvede v enem dnevu in 
o da je ekipno člansko prvenstvo v jesenskem terminu (pobude na borzi). 



B. 
Koledarska borza je v zadnjih letih potekala na način razdeljevanja tekem po v naprej določenem 
seznamu možnih organizatorjev. Prav tako so bila na borzi izražena stališča po drugačni obliki 
pridobivanja in razdeljevanja tekmovanj. Dosedanji način koledarske borze je potekal zadnja tri 
leta, pred tem pa je bil v veljavi način licitacije. 
Tudi KT AZS se zaveda, da samo razdeljevanje tekmovanj ni bila najboljša oblika. O možnih 
načinih ima komisija določena stališča, vendar je nujno, da svoja razmišljanja in pobude 
posredujejo tudi društva. 
Sklep št. 2: 

KT AZS poziva vsa društva, da do konca januarja 2006 posredujejo pobude o obliki in 
vodenju koledarske borze v prihodnje. 

 
AD 4. 
Vsebino Razpisov tekmovanj vsako leto potrdi UO AZS. KT AZS bo posredovala UO AZS v 
potrditev sledeče sklepe: 

1. skupna odločitev strokovnega sveta in KT AZS je bila, da se uvedejo tri starostne 
kategorije pionirjev in pionirk (14 in 15 let - U16), (12 in 13 let - U14) in (11 let in 
mlajši - U12), 

2. uvede se doping kontrola za izenačene in dosežene državne rekorde v starejši 
mladinski kategoriji, 

3. mladinsko ekipno prvenstvo postane obvezno za atletska društva, 
4. štafetni teki se točkujejo dvojno na pokalnih tekmovanjih, 
5. dosedanji kros občinskih reprezentanc se preimenuje v »kros občinskih reprezentanc 

za pokale DELA« 
6. AZS nabavi bočne štartne številke za vse tekaške discipline kot pomoč merilni ekipi za 

lažje delo pri odčitavanju časov (organizatorji tekmovanj jih bodo nabavili pri AZS) 
7. zaradi širitve tekmovalnega programa Združenja za gorske teke in Združenja 

atletskih veteranov naj UO AZS vsako leto potrdi vsebinski, tekmovalni in finančni 
program obeh združenj. 

 
AD 5. 
Posvet delegatov AZS skupaj z glavnimi sodniki bo v mesecu januarju 2006 (pred dvoransko 
sezono) ali v mesecu marcu (po končani dvoranski sezoni). 
 
AD 6. 
KT AZS je prejela dopis s strani Odbora za izvedbo tekov za štajersko-koroški pokal, v katerem 
izražajo protest nad številom kategorij, ki jih ima AZS na državnih prvenstvih v cestnih tekih (10 
km, polmaraton in maraton). 
KT AZS bo omenjeni dopis posredovala v presojo Združenju atletskih veteranov Slovenije. 
 
 
Seja je bila končana ob 19.00 uri! 
 
 
 
Zapisal: 
Zdravko Peternelj 
 
 
 
 

Komisija za tekmovalne sisteme 
predsednik 

Gabrijel Ambrožič 


