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Za vsa tekmovanja pod okriljem Atletske zveze Slovenije se uporabljajo 
Pravila za atletska tekmovanja 2016-2017 (IAAF Competition Rules 2016-
2017) in Priročnik za atletsko sezono 2016 s komentarjem.

1.  STAROSTNE KATEGORIJE IN OMEJITVE NASTOPANJA 
POSAMEZNIH STAROSTNIH KATEGORIJ

1.1.   Starostne kategorije na prvenstvenih tekmovanjih

Člani / Članice 20 let in starejši - (rojeni leta 1996 in starejši)
Mlajši člani / Mlajše članice 20, 21 in 22 let - (rojeni leta 1994, 1995 in 1996)

Mladinci / Mladinke 16, 17, 18 in 19 let - (rojeni leta 1997 do 2000)
Starejši mladinci / Starejše mladinke 18 in 19 let - (rojeni leta 1997 in 1998)

Mlajši mladinci / Mlajše mladinke 16 in 17 let - (rojeni leta 1999 in 2000)
Pionirji / Pionirke (U16) 14 in 15 let - (rojeni leta 2001 in 2002)
Pionirji / Pionirke (U14) 12 in 13 let - (rojeni leta 2003 in 2004)
Pionirji / Pionirke (U12) 9 do 11 let - (rojeni leta 2005 do 2007)

Omenjene starostne kategorije veljajo do 31. decembra 2016.

Veterani / Veteranke 35 let (rojstni datum) in starejši - glej strani 157. do 167.

1.2.    Predlog možnih starostnih kategorij pionirjev in pionirk na 
mitingih

Pionirji / Pionirke (U10) 8 in 9 let - (rojeni leta 2007 in 2008)
Pionirji / Pionirke (U8) 6 in 7 let - (rojeni leta 2009 in 2010)
Pionirji / Pionirke (U6) 4 in 5 let - (rojeni leta 2011 in 2012)
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1.3.  Omejitve nastopanja posameznih starostnih kategorij na vseh 
tekmovanjih AZS

Člani, mlajši člani, starejši mladinci
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek na 800 m ali daljši progi.
(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atlet ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Članice, mlajše članice, starejše mladinke
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek na 800 m ali daljši progi.
(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atletinja ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Mlajši mladinci
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah.
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek / hoja na 800 m ali tek / hoja na 
daljši progi.
Atlet, ki nastopi v teku / hoji na 1500 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni  
drugi disciplini.
(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atlet ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Mlajše mladinke
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v treh disciplinah. 
Med tremi dovoljenimi disciplinami sme biti samo en tek / hoja na 800 m ali tek / hoja na 
daljši progi.
Atletinja, ki nastopi v teku / hoji na 1500 m ali daljši progi, ne sme tistega tega dne nastopiti 
v nobeni drugi disciplini.
(Pojasnilo: v enem dnevu tekmovanja atletinja ne more nastopiti v dveh disciplinah, daljših od 800 m).

Pionirji - (U16), (U14)
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atlet, ki nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni 
drugi disciplini.
(Pojasnilo: če atlet nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi, tudi predhodno ne more nastopiti v 
nobeni tekaški disciplini).

Pionirke - (U16), (U14)
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atletinja, ki nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v 
nobeni drugi disciplini.
(Pojasnilo: če atletinja nastopi v teku / hoji na 800 m ali daljši progi, tudi predhodno ne more nastopiti 
v nobeni tekaški disciplini).
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Pionirji - (U12), (U10), (U8), (U6)
Atlet sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atlet, ki nastopi v teku / hoji na 600 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v nobeni 
drugi disciplini.
(Pojasnilo: če atlet nastopi v teku / hoji na 600 m ali daljši progi, tudi predhodno ne more nastopiti v 
nobeni tekaški disciplini).

Pionirke - (U12), (U10), (U8), (U6)
Atletinja sme nastopiti v enem dnevu največ v dveh disciplinah.
Atletinja, ki nastopi v teku / hoji na 600 m ali daljši progi, ne sme tistega dne nastopiti v 
nobeni drugi disciplini.
(Pojasnilo: če atletinja nastopi v teku / hoji na 600 m ali daljši progi, tudi predhodno ne more nastopiti 
v nobeni tekaški disciplini).

V posamezni starostni kategoriji se kot disciplina smatra tudi štafeta.

1.4.  Dodatne omejitve nastopanja in posledice kršitev predpisanih 
omejitev

1.4.1.  Atlet oziroma atletinja (v nadaljevanju: atlet), ki kljub navedenim omejitvam 
nastopi na tekmovanjih AZS v več disciplinah kot je dovoljeno, se diskvalificira v 
vseh  nastopajočih disciplinah, ki presegajo omejitev iz točke 1.3.

  Za miting velja enaka omejitev števila disciplin kot velja za prvenstvena tekmovanja.
   V primeru, da je ob prvenstvenem tekmovanju razpisan še miting, je potrebno 

upoštevati določilo o številu nastopov v posameznem dnevu (število nastopov se 
upošteva iz obeh tekmovanj).

  Diskvalifikacijo izreče delegat AZS na samem tekmovanju oziroma jo kasneje izreče 
Tekmovalna komisija AZS (v nadaljevanju: TK AZS).

1.4.2.  Če atlet določene starostne kategorije nastopa na tekmovanju v višji starostni  
kategoriji, veljajo zanj omejitve za njegovo starostno kategorijo.

1.4.3.  Na prvenstvenih tekmovanjih v dvorani sme nastopiti atlet v enem dnevu v treh (3) 
disciplinah.

  Pionirji in pionirke (U16), (U14) in (U12) lahko nastopijo v enem dnevu samo v 
dveh (2) disciplinah.

1.4.4.  Pionirji in pionirke (U16), (U14) in (U12) nimajo pravice do nastopa na vseh  
članskih prvenstvenih (posamičnih, pokalnih in ekipnih) tekmovanjih na prostem 
in v dvorani.
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1.4.5.  Na tekmovanjih kategorije pionirjev / pionirk U14 in U12 ter na vseh šolskih 
tekmovanjih za učence / učenke osnovnih šol in dijake / dijakinje srednjih šol se za 
štart vseh tekov dovoli en napačen štart na skupino.

2.  PRAVICA NASTOPANJA

2.1.  Pravico nastopa na tekmovanjih AZS imajo le društva s plačano članarino za tekoče 
leto.

2.2.  Pravico nastopa na vseh prvenstvenih tekmovanjih po Priročniku za atletsko
sezono 2016 s komentarjem (v nadaljevanju: Priročnik) imajo (v kolikor razpisi 
posameznih tekmovanj tega ne urejajo drugače):

	 	•	 državljani	in	državljanke	Republike	Slovenije,	ki	so	registrirani	pri	AZS; 
•	 		tuji	državljani	in	državljanke	s	stalnim	prebivališčem	v	Republiki	Sloveniji	 

(dovoljenje Ministrstva za notranje zadeve RS oziroma pristojne upravne enote), 
ki so registrirani pri AZS.

	 	Pri	 tem	 tuji	 državljan	 ne	more	 biti	 prejemnik	 priznanja	 na	 posamičnih	 držav-
nih	prvenstvih	in	ne	more	biti	državni	rekorder	v	posamični	disciplini	ali	štafeti. 
Prejemnik priznanja je lahko na pokalnih in ekipnih tekmovanjih.

2.3.	 	Tuj	državljan	in	državljanka,	ki	nima	prijavljenega	stalnega	prebivališča	v	Republiki	
Sloveniji,	lahko	nastopa	na	naslednjih	državnih	prvenstvih:
a)	 	državno	prvenstvo	za	člane	in	članice	(z	izpoljnjeno	predpisano	normo).	 

Če	se	tuj	državljan	uvrsti	v	finale,	v	finalu	tudi	nastopi,	vendar	ne	postane	državni	
prvak	in	ne	dobi	medalje;

b)  v mnogoboju, krosu, cestnem teku na 10 km, na polmaratonu, maratonu in 
gorskih	tekih,	vendar	ne	postane	državni	prvak	in	ne	dobi	medalje;

c)	 	na	državnih	prvenstvenih	 tekmovanjih	 v	dvorani	 lahko	nastopi	 v	 tekih	 samo	v	
kvalifikacijah, v daljinskih skokih ima samo tri poskuse, v daljinskih in višinskih 
skokih	ne	postane	državni	prvak	in	ne	dobi	medalje.

2.4.  Na prvenstvenih tekmovanjih za pionirje in pionirke lahko nastopajo tudi  
učenci in učenke šol. Na tekmovanje jih prijavijo osnovne šole. V prijavi je potrebno  
navesti datum rojstva.

2.5.	 		Na	prvenstvenih	tekmovanjih	so	možni	sledeči	preskoki	starostnih	kategorij: 
•	 pionirji	(U12)		→		pionirji	(U14) 
•	 pionirji	(U14)		→		pionirji	(U16)

	 •	 pionirji	(U16)		→		ml.	mladinci		→		st.	mladinci 
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	 •	 	ml.	mladinci		→		st.	mladinci		→		člani
	 •	 	st.	mladinci		→		ml.	člani		→		člani

2.6.   Na prvenstvenih tekmovanjih, kjer v tekmovalnih dnevih (sobota in/ali nedelja) 
nastopa	 istočasno	 več	 starostnih	 kategorij,	 lahko	 atleti	 nižje	 starostne	 kategorije 
nastopijo samo v svoji starostni kategoriji ali v eni kategoriji višje (ni dovoljeno 
nastopiti v obeh starostnih kategorijah).

2.7.  Pravico nastopa na posameznih prvenstvenih tekmovanjih ugotavlja AZS pred 
izdelavo štartne liste, na tekmovanju pa v spornih primerih odloča delegat AZS.

  Če se ugotovi, da atlet ni imel pravice do nastopa, se atleta diskvalificira in se  
njegovega rezultata(ov) ne prizna.

 Kršitelja se lahko prijavi Disciplinski komisiji AZS.

2.8.  Identiteto atletov se preveri v registracijskem seznamu AZS.

3. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

3.1. Za redne zdravstvene preglede atletov so odgovorna atletska društva.

3.2.  Atletska društva so odgovorna, da njihovi atleti na tekmovanjih nastopajo zdravi.

3.3.  Po Zakonu o športu so zdravstveni pregledi obvezni za atlete, ki imajo status 
kategoriziranega športnika.

 Zdravstvene preglede financira Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

4. ORGANIZACIJA ATLETSKIH TEKMOVANJ

4.1. ORGANIZACIJA PRVENSTVENIH ATLETSKIH TEKMOVANJ

4.1.1. SPLOŠNE DOLOČBE

(a)  Tekmovanja se izvajajo po Pravilih za atletska tekmo vanja in Priročniku za tekoče leto.

(b)  Pojasnila in uradno razlago Priročnika daje TK AZS, na tekmovanjih pa 
delegat AZS.

(c)  Organizacijski odbor in vodstvo tekmovanja morata pričeti s pravočasno pripravo 
na	 tekmovanje.	Postaviti	 je	potrebno	vse	 službe	v	organizaciji	 tekmovanja	 in	o	 tem	
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obvesti delegata AZS šest (6) dni pred tekmovanjem skupaj s tehničnimi navodili.
  TK AZS bo po potrebi obiskala posamezne organizatorje tekmovanj 14 dni pred 

tekmovanjem,	da	se	seznani	s	potekom	priprav	in	morebitnimi	težavami.

(č)  Na tekmovanjih v dvorani, na štadionu in v krosu istočasni skupni nastopi moških in 
žensk	v	isti	disciplini	normalno	niso	dovoljeni.

  Nastopi v mešani konkurenci se lahko dovolijo na prvenstvenih tekmovanjih in 
mitingih v teku na 5000 m in daljši progi ter v tehničnih disciplinah.

  V primeru manjšega števila prijavljenih atletov bo takšne nastope  odobrila TK AZS 
oziroma delegat AZS.

(d)  TK AZS opravlja redne in izredne preglede štadionov, naprav, opreme, orodij in ostale 
infrastrukture,	ki	je	nujna	za	izvedbo	tekmovanja.
 Zapisniki o pregledu in ugotovitvah TK AZS so na vpogled na AZS. Karakteristike in 
stanja o posameznih štadionih so objavljene na spletni strani AZS.

4.1.2. RAZPISI TEKMOVANJ

(a)  TK AZS vsako leto v mesecu novembru na koledarski borzi dodeli tekmovanja 
organizatorjem za naslednje leto.

  Pri dodeljevanju prvenstvenih tekmovanj v naslednji tekmovalni sezoni bo lahko 
TK AZS upoštevala poročila in ocene delegatov AZS iz zadnje tekmovalne sezone in 
slabim organizatorjem ne bo dovolila kandidirati.

  O odvzemu pravice kandidiranja bo atletsko društvo obveščeno ob razpisu koledarske 
borze.

(b)	 	Atletsko	 društvo	 mora	 ob	 vložitvi	 kandidature	 za	 organizacijo	 prvenstvenega 
tekmovanja izpolnjevati naslednje pogoje:

	 •			da	ima	atletski	štadion	ali	drugo	ustrezno	tekmovališče	(kros,	cestni	tek);
	 •			da	je	celoten	atletski	objekt	v	skladu	s	Pravili	za	atletska	tekmovanja	in	Priročnikom		

(tekališče,	skakališča,	metališča);
	 •			da	je	atletski	objekt	opremljen	z	napravami	in	opremo	v	skladu	s	Pravili	za	atletska 

tekmovanja;
	 •				da	bodo	vse	naprave	in	oprema	zagotavljale	varnost	vseh	udeležencev	tekmovanja;
	 •				da	bodo	zagotovljeni	vsaj	po	dve	orodji	za	vsako	metalsko	disciplino	 in	za	vsako	

starostno	kategorijo;
	 •				da	bo	na	tekmovanju	zagotovljena	naprava	za	popolno	avtomatično	merjenje	časov,	

ki	ima	certifikat	IAAF;
	 •			da	bo	na	tekmovanju	zagotovljena	možnost	reklamiranja	sponzorjev	AZS.
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(c)  Na podlagi ocene delegata AZS in glavnih sodnikov o pomanjkljivostih v 
organizaciji posameznega tekmovanja lahko TK AZS izreče organizatorju tekmovanja 
denarno kazen.

4.1.3. DATUM IN URNIK TEKMOVANJ

(a)  Organizator tekmovanja mora izvesti tekmovanje na določen datum in po navedenem 
zaporedju disciplin v razpisu tekmovanja v Priročniku.

  Organizator tekmovanja lahko zahteva spremembo datuma in urnika tekmovanja le iz 
objek	tivnih	razlogov,	vendar	mora	zahtevo	vložiti	najkasneje	15 dni pred predvidenim 
datumom tekmovanja. O spremembi datuma ali urnika tekmovanja odloča TK AZS.

  TK AZS lahko tudi sama spremeni datum tekmovanja in začetek tekmovanja.

(b)  Če bo tekmovanje izvedeno v skladu s Priročnikom (kraj, datum in predvideni 
začetek	tekmovanja),	organizator	tekmovanja	ni	dolžan	pošiljati	atletskim	društvom	
ponovnega razpisa tekmovanja.

(c)  Za začetek tekmovanja se šteje pričetek prve discipline po objavljenem urniku  
tekmovanja v Priročniku.

(č)  Delegat AZS mora ob izdelavi štartne liste za posamezno tekmovanje prilagoditi 
urnik tekmovanja v Priročniku številu prijavljenih atletov za posamezno tekmovalno 
disciplino.

  Prav tako delegat AZS skupaj z vodjem tekmovanja odloča o popravkih urnika na 
samem tekmovanju.

  Delegat AZS ne sme menjati (razen v izjemnih primerih) navedenega zaporedja 
disciplin in začetka prve discipline, ki je objavljen v Priročniku.

(d)  Delegat AZS mora skupaj z organizatorjem tekmovanja zagotoviti varne  
tekmovalne pogoje. V kolikor takih pogojev ni mogoče zagotoviti, lahko delegat AZS  
skupaj z vodjem tekmovanja spremeni urnik tekmovanja ali odloči, da se odpove  
posamezna disciplina.

  Dogaja se, da se na tekmovanjih na prostem v primeru slabega vremena
discipline skokov izvajajo v dvorani. Izvedba disciplin skokov v dvorani je možna 
le ob  dolgotrajnem in močnem dežju.
 Če na tekmovanju ni delegata AZS, odloča o odpovedi posamezne discipline vodja 
tekmovanja skupaj z glavnim sodnikom, v katerega pristojnost sodi ta disciplina.
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(e)	 	O	 preložitvi	 celotnega	 tekmovanja	 ali	 preložitvi	 ali	 odpovedi	 posamezne	 discipline	
tekmovanja zaradi višje sile, za določen čas ali na naslednji tekmovalni dan, odloča 
dele gat AZS po posvetu z organizatorjem in s sodelujočimi atletskimi društvi.

  Če delegat AZS ugotovi, da zaradi izjemnih razmer ne bo mogoče izpeljati  
posameznih tehničnih disciplin tekmovanja po Pravilih za atletska tekmovanja  
oziroma	po	Priročniku,	 lahko	 že	 pred	 začetkom	 tekmovanja	 odloči,	 da	 se	 zmanjša	
število poskusov v metih in/ali v daljinskih skokih, vendar ne na manj kot štiri (4).

  O svoji odločitvi mora delegat AZS pravočasno obvestiti organizatorja, atlete in 
sodelujoča društva.

(f)	 	Če	 se	 ob	 prvenstvenem	 tekmovanju	 organizira	 še	 miting,	 se	 discipline	 mitinga	 
lahko izvedejo samo pred uradnim prvenstvenim tekmovanjem ali po njem, ne pa med  
prvenstvenim tekmovanjem.

(g)  Miting v dvorani (teki) se mora obvezno zaključiti najkasneje 15 minut pred
pričetkom	otvoritve	 državnega	 prvenstva.	Miting	 v	 skokih	 se	 lahko	 izvede	 tudi	 po 
državnem	prvenstvu.

  Če so za miting predvideni finalni teki, se lahko izvedejo takoj po finalnih tekih 
državnega	prvenstva,	morajo	pa	se	zaključiti	najkasneje	60	minut	pred	predvidenim	
začetkom tekmovanja v skokih, da se lahko pravočasno pripravijo tekmovališča in 
tekmovalci.

(h)  Vse discipline na prvenstvenih tekmovanjih na prostem se morajo izpeljati na 
glavnem	štadionu.	Le	izjemoma	se	lahko	met	kladiva	izpelje	na	pomožnem	štadionu,	
če je metališče opremljeno v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.
	Na	državnem	prvenstvu	za	člane	in	članice	in	na	APS	za	člane	in	članice	se	mora	met	
kladiva izvesti na glavnem štadionu.

4.1.4. PRIJAVE

(a)  Vsa atletska društva morajo za prijavo atletov na prvenstvena tekmovanja uporabljati
 spletno prijavo, ki se nahaja na: www.azs.si.  
	 	Vstop	v	spletno	prijavo	je	možen	štiri	(4)	dni	pred	tekmovanjem	(običajno	od	torka	

dalje).
	 	Če	 na	 navedeni	 spletni	 strani	 ni	možna	 prijava	 (cestni	 tek	 na	 10	 km,	 polmaraton, 

maraton itd.), se mora poslati pisna prijava organizatorju tekmovanja v prijavnem 
roku	po	e-pošti	ali	po	faksu.

  Za prijavo je potrebno obvezno upoštevati predpisani obrazec, ki se nahaja na
 spletni strani AZS (www.atletska-zveza.si/o_zvezi/obrazci/default.html).
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 Prijava mora vsebovati:
	 •		registracijsko	številko	atleta	(tudi	za	miting),
	 •		priimek	in	ime	ter	letnico	rojstva,
	 •		tekmovalno(e)	disciplino(e),
	 •			najboljši	 rezultat	 prijavljenega	 atleta	 ali	 štafete	 iz	 tekočega	 ali	 preteklega	 leta,	 

katerega vodi AZS,
	 •			barvo	klubskega	dresa	z	natančno	opisanimi	barvnimi	kombinacijami	 in	besedila	

oglasov in reklam sponzorjev, ki jih bodo nosili atleti na dresih in opremi.

(b)  Če nastopajo pionirji in pionirke (U16), (U14) in (U12) na svojih prvenstvenih  
tekmovanjih za osnovno šolo, je potrebno v prijavi navesti datum rojstva.

(c)  Prijava mora biti napisana ločeno po spolu, po starostnih kategorijah in po 
disciplinah.

(č)	 	Ob	prijavi	štafete	je	potrebno	prijaviti	tudi	poimenski	sestav	štafete	(najmanj	štiri	(4)	in	
največ	šest	(6)	atletov).	Na	tekmovanju	bodo	imeli	pravico	nastopa	v	štafeti	kateri	koli 
štirje	atleti,	ki	so	prijavljeni	za	 tekmovanje,	bodisi	za	štafetne	teke	ali	za	katero	koli	
drugo disciplino na tekmovanju.

(d) Na prvenstvenih tekmovanjih ni dovoljen nastop atletov izven konkurence.

(e)    Prijave za tekmovanja, ki bodo v soboto in/ali v nedeljo, se preko spletne prijave 
zaključijo v četrtek ob 12.00 uri.

	 	Prijave	 za	 tekmovanja,	 poslane	 po	 pošti,	 faksu	 ali	 e-pošti,	 morajo	 prispeti	 
najkasneje do četrtka, do 12.00 ure na naslov organizatorja in AZS.

	 	Društvo	 je	 dolžno	 preveriti,	 ali	 je	 poslana	 prijava	 prispela	 pravočasno	 na	 oba	 
naslova.

  V primeru, da je na dan prijave dela prost dan (praznik), se rok prijave zaključi 
1	(en)	dan	preje	ob	isti	uri.	To	določilo	velja	tudi	za	pošiljanje	prijav	po	e-pošti,	faksu	
ali navadni pošti.

(f)	 	TK	 AZS	 bo	 po	 objavi	 štartne	 liste	 izjemoma	 upoštevala	 zamujene	 prijave	 le	 v 
primeru, da to ne bo vplivalo na povečanje števila skupin v tekih. Zamujena prijava 
mora prispeti na naslov AZS najkasneje v petek, do 10.00 ure.

  Nadomestilo za naknadno upoštevano zamujeno prijavo znaša 60,00 EUR in se plača 
na račun AZS v roku, ki ga določi TK AZS.

(g)  Na predlog predsednika Strokovnega sveta AZS lahko TK AZS izjemoma v 
štartno listo uvrsti atleta po sanaciji poškodbe ali iz drugega upravičenega razloga. 
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Ta izjema velja le za atlete, ki so starejše mladinski ali članski reprezentanti.
 

  Na tak način uvrščeni atlet pridobi pravico nastopa, prejme morebitno osvojeno 
medaljo, društvo pa ne dobi točk na pokalni in ekipni tekmi.

(h)  Organizator tekmovanja in delegat AZS ne smeta upoštevati prijave, ki ni prispela v 
roku iz točke 4.1.4., alinea (e).

(i) Prispele prijave na Atletsko zvezo Slovenije se izročijo delegatu AZS.

4.1.5.  ODJAVE

(a)  Če prijavljeni atlet za prvenstveno tekmovanje po Priročniku iz določenih razlogov 
ne bo mogel nastopiti, lahko vodja ekipe najkasneje eno (1) uro pred začetkom 
prvega	dne	tekmovanja	predloži	delegatu	AZS	uradno	potrdilo	pristojnega	organa	ali 
zdravniško potrdilo.

  Če delegat AZS potrdi opravičenost navedenega razloga za nenastop atleta, se 
štartnina in kazen za nenastop atleta ne plača.

(b)	 	V	 	 kolikor	 ne	 gre	 za	 primere	 iz	 točke	 (a),	 vodja	 ekipe	 zaradi	 lažje	 izvedbe 
tekmovanja odpove nastop svojih atletov v tajništvu tekmovanja najkasneje eno (1) 
uro pred začetkom tekmovanja v disciplini, za katero je bil prijavljen atlet.

4.1.6.  ŽREBANJE IN ŠTARTNA LISTA

4.1.6.1. Žrebanje

(a)	 	Razporejanje	 atletov	 v	 tekmovalne	 skupine	 izvede	 z	 žrebom	 prog,	 štartnih	 mest 
in skupin delegat AZS oziroma njegov pooblaščenec skupaj z organizatorjem 
tekmovanja. Pri razporejanju atletov v skupine je potrebno upoštevati 166. člen 
Pravil  za atletska tekmovanja in Priročnik za posamezno leto.

(b)  Če je v prijavnem roku za posamično tekmovanje prijavljen samo en (1) atlet za 
posamezno disciplino, se ta disciplina na tekmovanju ne izvede.

  To določilo ne velja za ekipna in pokalna tekmovanja pionirjev / pionirk U14 in U12.  
 

  Strokovni delavec AZS, odgovoren za tekmovalno-tehnično področje, oziroma 
delegat AZS edinemu prijavljenemu atletu po dogovoru z njegovim društvom še 
pred izdelavo štartne liste omogoči nastop v drugi izbrani disciplini.
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(c)  O spremembah štartne liste na tekmovanju odloča delegat AZS, vendar ne sme v  
štartno listo dodajati atletov, ki niso bili prijavljeni v prijavnem roku oziroma njihove 
zamujene prijave ni odobrila TK AZS.

(č)	 	Za	 prvenstvena	 tekmovanja	 se	 za	 kvalifikacije	 z	 žrebom	 sestavijo	 kvalitetno 
enakovredne skupine v tekih na 60 m, 100 m, 200 m, 60 m ovire, 80 m ovire, 
100 m ovire in 110 m ovire.

	 	Če	 je	 za	 teke	 od	 300	 do	 1500	m,	 za	 tek	 na	 400	m	 ovire	 ter	 za	 štafeto	 prijavljenih 
več	 atletov	 kot	 je	 razpoložljivih	 stez,	 se	 atlete	 z	 žrebom	 razporedi	 v	 dve	 ali	 več 
kvalitetnih skupin, glede na prijavljene rezultate.

 Tako določene skupine tekmujejo po vrstnem redu, od najslabše do najboljše skupine.
  Za prvenstvena tekmovanja v tehničnih disciplinah (skoki, meti) se prav tako opravi 

žreb	atletov	v	skupini(ah).

(d)  Atlete, prijavljene z netočnimi oziroma napačnimi rezultati ali brez rezultatov, se  
razvrsti v slabše skupine in na slabša štartna mesta.

(e)  Po tem Priročniku se posamezna disciplina na prvenstvenem tekmovanju in na 
mitingu izvede le v primeru, če nastopita najmanj dva (2) prijavljena atleta ali dve (2) 
štafeti.

(f)	 	V	 primeru,	 da	 bo	 za	 tekmovanje	 v	 posamezni	 disciplini	 določene	 starostne 
kategorije prijavljen samo en (1) atlet, se pa ta disciplina izvaja v drugih starostnih 
kategorijah na istem tekmovanju, lahko en (1) prijavljen atlet nastopi z atleti druge 
starostne kategorije (primer: DP v krožnih tekih, DP v krosu, DP za mlajše člane in mlajše članice).

	 V	takem	primeru	atlet	postane	državni	prvak	v	svoji	kategoriji.

4.1.6.2. Štartna lista

(a) Štartna lista mora vsebovati:
	 1.	 naziv	tekmovanja,	kraj	in	datum	ter	ime	organizatorja	tekmovanja;
	 2.	 poimensko	sestavo	organizacijskega	odbora;
	 3.	 ime	in	priimek	delegata	AZS;
	 4.	 	sestavo	vodstva	tekmovanja,	vodje	posameznih	služb,	glavne	sodnike,	pritožbeno	

komisijo;
 5. tehnična navodila (glej prilogo na strani 218):
	 	 •		lokacija	vseh	služb,
	 	 •		višina	štartnine,
	 	 •		ogrevanje,
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	 	 •			prijavnica,	z	določenimi	časi	javljanja	atletov	in	časi	odhoda	atletov	na	tekmo-
vališča,

	 	 •		način	napredovanja	v	naslednji	krog	tekmovanja,
	 	 •		dvigovanje	letvice,
	 	 •		kontrola	orodij	in	uporaba	lastnih	orodij,
	 	 •		proglasitve,
	 	 •		ugovori	in	pritožbe,
	 	 •		kontrola	dopinga,
	 	 •		pretok	atletov	(vstop	-	izstop	s	štadiona),
	 	 •		čas	in	kraj	tehničnega	sestanka	(če	je	predviden).
	 6.	 urnik	tekmovanja	(v	treh	stolpcih	-	teki,	skoki,	meti);
 7.  seznam sodelujočih društev s spiskom atletov, štartno številko, prijavljene  

discipline,	barva	klubskega	dresa;
	 8.	 štartna	lista	disciplin	po	urniku;
	 9.	 rekorde	Slovenije;
	 10.	 rekorde	štadiona	(po	možnosti);
 11. seznam sponzorjev.

(b)  Na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji se štartna lista izdela v slovenskem in 
angleškem jeziku.

(c  )  Celotna štartna  lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a)) se 
objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred začetkom 
tekmovanja.

(č)  Celotno štartno listo prejmejo delegat AZS (2 izvoda), organizator tekmovanja 
in glavni sodniki ter predstavniki medijev najkasneje 90 minut pred začetkom 
tekmovanja.

  Vodji ekipe prijavljenega društva mora organizator tekmovanja najpozneje 90 minut 
pred začetkom tekmovanja razdeliti:

 •			seznam prijavljenih atletov z navedbo prijavljene discipline in njihovo štartno
številko

 •			štartne številke
 •			kratice	društva,	ki	jih	nosijo	atleti	v	štafeti
 •			obrazec	za	dokončno	prijavo	štafet
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4.1.7. ŠTARTNINA

(a) Štartnina je prihodek organizatorja tekmovanja in znaša za:
 •  posamična in pokalna prvenstva ....................................... 7 EUR za nastop;
 •  tekmovanja v dvorani ........................................................ 10 EUR za nastop;
 •  mnogobojska tekmovanja v dvorani in na prostem .......... 12 EUR na atleta;
 •  ekipna prvenstva Slovenije
 •  do 10 nastopov .......................................................... 7 EUR za nastop;
 •  od 11 do 20 nastopov ................................................ 6 EUR za nastop;
 •  več kot 21 nastopov ................................................... 5 EUR za nastop.

 Višino štartnine za miting določi organizator tekmovanja.

(b)  Za pravočasno odjavo atleta ter po odločitvi delegata AZS, da atlet iz opravičenih 
razlogov ne bo mogel nastopiti, organizator tekmovanja nima pravice zahtevati plačila 
štartnine (točka 4.1.5., alinea (a)).

(c)  Za prvenstvo Slovenije v maratonu, polmaratonu, cestnih tekih, krosih in gorskih 
tekih določi štartnino in rok plačila organizator tekmovanja.

4.1.8.  OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

(a)  Razpisano tekmovanje se mora izvesti v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in 
Priročnikom.

(b)  Vsa tekmovališča morajo biti pripravljena za pregled in prevzem 90 minut pred  
začetkom tekmovanja.

(c)  Na vseh tekmovanjih mora organizator tekmovanja zagotoviti delovanje vseh 
služb z zadostnim številom osebja (glej Shemo organizacije tekmovanja, stran 208 in 
prilogo Zahtevano število sodnikov za posamezno tekmovanje, stran 210 - 211).

(č)  Organizator tekmovanja mora zagotoviti:
 •	 		pogoje za delo merilne ekipe (prostori, inštalacije) in pogoje za postavitev ciljne 

video	naprave	(fotofiniš).
  Kjer teh pogojev ni, mora organizator tekmovanja postaviti dodaten oder močnejše 

konstrukcije na zunanji strani tekališča in dovolj oddaljen od roba zunanje steze, da 
se zagotovi ustrezen kot snemanja prihoda atletov v cilj (od 32 do 42 stopinj).

 •	 		brezžično	 internetno	 povezavo	 za	 delo	 merilne	 ekipe,	 za	 tekoče	 objavljanje
rezultatov na spletni strani AZS in za delo novinarjev.
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	 	 	V	 primeru,	 da	 ni	 možno	 zagotoviti	 brezžične	 povezave,	 je	 potrebno	 zagotoviti 
internetno povezavo,

	 •	 	dva	(2)	vetromera:	enega	(1)	za	teke	zagotovi	izvajalec	meritve	časov	in	obdelavo 
podatkov;	enega	(1)	za	daljinske	skoke	zagotovi	organizator,

 •	 	napravo za zaznavanje napačnega štarta (če je na tekmovanju zahtevana),
 •	 	elektronski	ciljni	semafor	in	semaforje	pri	tehničnih	disciplinah,
 •	 	ozvočenje,
 •	 	najmanj po dve (2) tekmovalni orodji za posamezno starostno kategorijo atletov.

  AZS ima sklenjene pogodbe o meritvah časov in obdelavo podatkov na posamičnih, 
pokalnih in ekipnih tekmovanjih v dvorani in na prostem.

  Izvajalec storitve zagotovi opremo, ki je opredeljena v pogodbi z AZS: videofiniš, 
napravo	za	zaznavanje	napačnega	štarta,	ciljni	dvovrstični	semafor,	vetromer	za	teke 
in opremo za obdelavo podatkov.

  Izvajalci elektronskih meritev časov in obdelave podatkov na tekmovanjih 
štadionske atletike v Sloveniji si morajo pridobiti soglasje TK AZS.

(d)  Za vsa prvenstvena tekmovanja na štadionih in v dvoranah po Priročniku in za 
mitinge, ki jih je odobrila AZS, zagotovi organizator tekmovanja za atlete v tekih, 
skokih in metih po eno (1) štartno številko, ki jo atleti v tekih do 400 m nosi-
jo na hrbtu, tekmovalci v daljših tekih, metih in daljinskih skokih pa na prsih. 
 

Tekmovalci v skoku v višino in skoku s palico nosijo štartno številko po lastni izbiri 
na prsih ali na hrbtu.

	 	Vsi	 tekmovalci	 v	 štafetnih	 tekih	morajo	nositi	 na	prsih	 kratico	 svojega	društva,	 na	 
hrbtu pa svojo štartno številko.

  Atletu brez štartne številke in/ali kratice društva štarter ne dovoli nastopa. Atleta, ki 
nastopi brez kratice društva ali štartne številke, se lahko diskvalificira.

  Štartne številke morajo biti v skladu s Pravili za atletska tekmovanja (velikost številke 
je 24 x 20 cm).

  Štartne številke za pionirje in pionirke (U14) do (U6) so lahko manjše (21 x 16 cm).

  Štartne številke in kratice društva morajo biti črne na beli podlagi ter osem (8) cm 
visoke.

(e)	 Obrazce	za	dokončno	prijavo	štafet	zagotovi	tajništvo	tekmovanja	ob	prihodu	ekip.
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(f)	 	Delegat	 AZS	 lahko	 predlaga	 tehnični	 sestanek	 z	 vodji	 ekip	 na	 ekipnih	 tekmo-
vanjih, zato mora organizator tekmovanja zagotoviti ustrezen prostor. Tehnični 
sestanek	 se	 skliče	 45	 minut	 pred	 začetkom	 tekmovanja	 in	 se	 ga	 morajo	 udeležiti	
vodja tekmovanja, glavni sodniki, tehnični vodja in vodja sodnikov na tekmovanju. 

	 	Prav	 tako	 naj	 organizator	 tekmovanja	 po	 možnosti	 zagotovi	 ustrezen	 prostor	 za	 
delo	delegata	AZS	in	pritožbene	komisije.

(g)  Organizatorjem tekmovanj svetujemo, da zavarujejo atlete, organizatorje in  
gledalce za primer poškodbe na tekmovanju.

(h)  Organizatorjem tekmovanj priporočamo, da pripravijo odrivne deske za troskok po 
navedeni tabeli:

Člani, mlajši člani - 13 m in 11 m Članice, mlajše članice - 11 m in 9 m
Starejši mladinci - 13 m in 11 m Starejše mladinke - 11 m in 9 m

Mlajši mladinci - 11 m in 9 m Mlajše mladinke - 9 m in 7 m
Pionirji - 11 m in 9 m Pionirke - 9 m in 7 m

  V primeru, da kvaliteta atletov ne zagotavlja varnega doskoka v jamo, se odrivne 
deske prilagodijo kvaliteti atletov.

  Odrivne deske se namestijo (narišejo) na razdaljah v polnih metrih (ne na polovico 
metra).

  Na prvenstvenem tekmovanju določene starostne kategorije so dovoljene največ tri 
(3) odrivne deske. Če je več odrivnih desk, najprej skačejo atleti z odrivne deske, ki je 
najbližje	jami,	vendar	to	velja	samo	za	prve	tri	serije	skokov.

(i)  V letu 2016 morajo vsi organizatorji tekmovanj zagotoviti zaščitno konstrukcijo z 
zaščitno mrežo za met kladiva v skladu s Pravili za atletska tekmovanja.

	 	Organizatorji	 tekmovanj,	 ki	 še	 nimajo	 zaščitne	 konstrukcije	 z	 zaščitno	 mrežo	 po 
Pravilih za atletska tekmovanja, morajo posebno pozornost nameniti izdelavi 
urnika za met kladiva, da ne bi prišlo do poškodbe atletov, organizatorjev tekmovanja 
 in gledalcev.

(j)  Vso dokumentacijo o organizaciji tekmovanja (štartna lista, rezultatna lista, zapisniki, 
pomožni	 zapisniki,	 zabeležke	 itd.)	mora	organizator	 tekmovanja	hraniti	 vsaj	 tri	 (3)	
leta.

(k)  Organizator tekmovanja mora zagotoviti trenerjem prostor za ograjo v vseh tehničnih 
disciplinah.	Kjer	to	ni	možno	zaradi	objektivnih	okoliščin	(ni	možen	dostop	za	ograjo,	
pregosta	mreža),	je	potrebno	zagotoviti	prostor	znotraj	štadiona	na	lokaciji	določene	
discipline, toda izven osme (8) / šeste (6) proge. To velja samo za čas ogrevanja in 
trajanja discipline.
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  Prostor je potrebno omejiti s trakovi. Trenerji se nahajajo izključno v tem prostoru.

(l)  Akreditacije - organizator tekmovanja zagotovi večbarvne akreditacije za 
posamezne	 	 službe	 na	 tekmovanju,	 s	 čimer	 se	 zagotovi	 dostop	 na	 tekmovališča	
samo	 osebam,	 ki	 imajo	 zadolžitev	 na	 tekmovališčih	 (vodstvo	 tekmovanja,	 tehnič-
na	 služba,	 sodniška	 služba,	 kontrola	 dopinga,	 tajništvo,	 prijavnica,	 in	 ceremonial. 

  Fotografi in snemalci morajo poleg akreditacije obvezno nositi brezrokavnik z 
napisom na hrbtu »Foto«.

 
(m)	 	Organizator	 mora	 zagotoviti	 redarsko	 službo,	 ki	 prepreči	 dostop	 na	 tekmovališča 

osebam, ki nimajo ustrezne akreditacije.

4.1.9.  PRIJAVNICA

(a)  Na vseh tekmovanjih mora organizator tekmovanja organizirati prijavnico kot  
samostojno	službo.

  Prijavnico je potrebno postaviti na lokacijo tik pred vhodom na štadion.
  Biti mora prostorsko dovolj velika (zagotoviti tudi klopi za čakajoče 

atlete) z zadostnim številom osebja, da lahko opravijo vse potrebne kontrole. 
Vstop v prijavnico je dovoljen atletom (ne njihovim trenerjem ali spremljevalcem) 
in uradnim osebam.

  Vodja prijavnice organizira kontrolo dresov, šprinteric in druge opreme ter preveri 
dovoljenost reklam na dresih in opremi atletov (138. in 143. člen Pravil za atletska  
tekmovanja). Vnos nedovoljenih predmetov na tekmovališča ni dovoljen (voki- 
toki, GSM aparat, rezervna tekmovalna orodja itd.).

 Prijavnica mora začeti z delom najmanj 90 minut pred začetkom tekmovanja.

(b)  V prijavnici se morajo atleti prijaviti v roku, ki je naveden v tehničnih navodilih  
tekmovanja.

  Atleti, ki sočasno nastopajo v dveh disciplinah, to javijo v prijavnici ob prvem vstopu 
v prijavnico.

(c)  Če se atlet ne javi v prijavnici v predpisanem času, lahko izgubi pravico do nastopa v 
prijavljeni disciplini, o čemer odloča delegat AZS.

(č)  Prijavnica organizira skupen odhod atletov na posamezna tekmovališča v spremstvu 
uradnih oseb.

(d)  Prijavnica ne sme sprejemati novih prijav ali zamenjav, razen na ekipnih prvenstvenih 
tekmovanjih (glej poglavje Ekipna prvenstva Slovenije).
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(e)  Če se v prijavnici na tekmovanju v posamezni disciplini določene starostne kategorije 
prijavi samo en (1) atlet, se ta disciplina ne izvede.

  Če pa se odpovedana disciplina izvaja v drugih starostnih kategorijah, lahko 
delegat AZS atletu, ki ni mogel nastopiti v svoji starostni kategoriji, dovoli, da nastopi z 
atleti druge starostne kategorije na tem tekmovanju v drugi izbrani disciplini skokov 
ali metov, v tekih pa samo, če se s tem ne poveča število tekmovalnih skupin.

 O takem dovoljenju je potrebno takoj obvestiti tajništvo tekmovanja.
  To določilo velja za posamična in pokalna tekmovanja (glej določilo 4.1.6.1., alinea 

(b)).
	 V	takem	primeru	atlet	postane	državni	prvak	v	svoji	kategorji.

(f)	 	Dokončne	 poimenske	 prijave	 štafet	 vodje	 ekip	 prijavijo	 v	 prijavnici	 najkasneje 
eno (1) uro pred začetkom discipline na predpisanem obrazcu. Vodja prijavnice mora 
prejeti obrazec z vsemi izpolnjenimi podatki takoj posredovati v tajništvo tekmovanja.

(g)	 	Kontrola	orodij	 je	organizirana	v	okviru	tehnične	službe.	Naloga	atletskih	sodnikov	
pri	kontroli	orodij	je,	da	opravijo	vsa	predpisana	merjenja	(teža,	dolžina,	težišča	itd.)	
in označevanja orodij.

	 	Tehnična	služba	dostavi	vsa	kontrolirana	orodja	organizatorja	in	atletov	na	posamezna	
tekmovališča.

(h)  Za kontrolo orodij mora organizator tekmovanja zagotoviti ustrezne  
merilne in kontrolne naprave, ki morajo imeti ustrezno odobritev za tekoče leto v  
skladu z Zakonom o meroslovju (Ur. l. RS, št. 26/05) in Pravilnikom o postopku  
overitve meril (Ur. l. RS, št. 97/14).

4.1.10. MERITVE ZA POTREBE ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

(a)  AZS, Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani in druge inštitucije s področja športa v 
interesu procesa razvoja treniranja opravljajo meritve in testiranja atletov na tekmova-
njih.

(b)  Strokovni svet AZS, koordinator AZS na področju meritev in testiranj oziroma 
strokovni delavec za strokovno področje na AZS, morajo o predvidenih meritvah na 
tekmovanju pravočasno obvestiti TK AZS, ki to odobri.

 
(c)  Merilna ekipa Fakultete za šport oziroma merilne ekipe drugih inštitucij morajo vsa 

pripravljalna dela opraviti pred tekmovanjem. Med samim tekmovanjem mora biti 
na tekmovališčih čim manjše število osebja, ki opravlja meritve. S svojimi meritvami 
ne smejo motiti atletov, sodnikov ali morebiti kršiti Pravila za atletska tekmovanja.
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4.1.11. OBVEZNOSTI DRUŠTEV IN ATLETOV NA TEKMOVANJU

(a)  Vodja posamezne ekipe v tajništvu tekmovanja plača štartnino ter prevzame štartne 
številke,	kratice	kluba	za	štafetni	tek,	seznam	tekmovalcev	svojega	društva	in	obrazec	
za	dokončno	prijavo	štafet.

(b)	 	Atleti	vseh	starostnih	kategorij	so	dolžni	nastopiti	na	tekmovanju	v	klubskih	dresih.	
Vsako društvo mora do 20. januarja	vsakega	koledarskega	leta	posredovati	v	infor-
macijski	sistem	AZS	barvno	fotografijo	klubskega	dresa	(sprednja	in	hrbtna	stran)	z	 
opisom barvnih kombinacij in reklam sponzorjev. Klubski dresi bodo objavljeni na 
spletni strani AZS, uporabljali pa se bodo tudi za kontrolo dresov v prijavnici.

 
(c)  Sodniki v prijavnici, štarter, glavni sodniki, vodje sodnikov pri posameznih 

disciplinah in delegat AZS opozorijo atlete na obvezno nošenje dresa in na posledice 
nastopa brez predpisanega dresa.

 Atlet, ki kljub opominu nastopi brez predpisanega dresa, se diskvalificira.
 
(č)	 	Nastopi	 v	 državnih	 reprezentančnih	 trenirkah	 in	 dresih	 niso	 dovoljeni	 na	 vseh	 

prvenstvenih tekmovanjih po Priročniku.

(d)  Vsako posamezno društvo mora zagotoviti priponke za pripenjanje štartnih številk 
za svoje atlete.

(e)	 	Atleti	 v	 štafetnih	 tekih	 nosijo	 kratice	 klubov	 na	 prsih,	 štartne	 številke	 pa	 na	 hrbtu 
(navodila o nošenju štartne številke, glej tudi 4.1.8. (d)).

4.1.11.1. Logotip reklame na tekmovalni opremi na tekmovanjih v Sloveniji

(a)  Društvo lahko namesti reklame na tekmovalni opremi svojih atletov. Tekmovalno 
opremo sestavljajo: torba, dres, trenirka, ogrevalna majica in pokrivalo.

 Velikost posamezne reklame je največ 30 cm2.

(b)  Med reklame se šteje tudi reklama proizvajalca oblačil.

(c)  Reklame ne smejo promovirati alkohola, tobačnih izdelkov in političnih strank.
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4.1.12.  OTVORITEV TEKMOVANJA IN RAZGLASITVE

(a)  Na prvenstvenih tekmovanjih AZS mora organizator tekmovanja upoštevati Zakon o 
javnih zbiranjih (prijava tekmovanja, varnost na tekmovanju, otvoritev tekmovanja, 
igranje himne, dviganje zastave, ... (Uradni list RS, št. 64/11-UPB5)).

(b)  Vsa atletska društva morajo spoštovati navodila organizatorja glede otvoritvene  
svečanosti ter razglasitve prvih treh uvrščenih atletov po posameznih disciplinah  
oziroma najboljših ekip v pokalnem in ekipnem tekmovanju.

(c) Atletska zveza Slovenije bo zagotovila ustrezna priznanja za prvenstvena tekmovanja.

(č)  Razglasitev v posamezni disciplini se izvede, če nastopita najmanj dva (2) atleta  
oziroma	dve	(2)	štafeti.

(d)  Vsem organizatorjem tekmovanj priporočamo, da opravijo razglasitev rezultatov in 
podelitve priznanj tudi na mitingih.

(e)  Razglasitev najboljših atletov oziroma ekip in podelitev priznanj je sestavni del  
tekmovanja, zato morajo biti atleti na razglasitvi enotno oblečeni v klubske drese ali 
trenirke.

(f)	 	Atleti	 in	 ekipe	 oziroma	 predstavniki	 društva	 so	 se	 dolžni	 odzvati	 na	 razglasitev	 
rezultatov in podelitev priznanj. V primeru neodziva se priznanj ne podeli in se jih ne 
pošilja po pošti.

(g)  Vse nepodeljene medalje in druga priznanja delegat AZS vrne na Atletsko zvezo  
Slovenije.

4.1.13.  REZULTATI TEKMOVANJA

(a)  Organizator tekmovanja mora takoj po končani posamezni disciplini objaviti  
rezultate. Objava rezultatov je na uradni oglasni deski, s pripisanim časom objave in 
podpisom tajnika tekmovanja.

  Na mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji se rezultatna lista izdela v slovenskem in 
angleškem jeziku.

(b)  Organizator tekmovanja mora izdelati rezultatno listo najkasneje v 30. minutah po 
koncu tekmovanja. Rezultatno listo se vroči:

	 •		delegatu	AZS	(2	izvoda);
	 •		glavnim	sodnikom	(po	1	izvod);
	 •		novinarjem.
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  Organizator tekmovanja mora poslati rezultatno listo v elektronski obliki sodelujočim 
atletskim društvom in Atletski zvezi Slovenije takoj po končanem tekmovanju.

   Delegat AZS prevzame od organizatorja tekmovanja originalne tekmovalne 
zapisnike,	zapisnike	rekordov,	obrazce	s	sestavo	štafet	 in	vso	dokumentacijo	v	zvezi 
z	delom	pritožbene	komisije.

(c)  Obveznosti izvajalca meritve časov in obdelave podatkov:
	 •			kompletno	rezultatno	listo	je	dolžan	predati	organizatorju	in	AZS	najkasneje	deset	

(10) minut po tekmovanju,
	 •				rezultate	 tekmovanja	 mora	 objaviti	 na	 spletni	 strani	 AZS	 takoj	 ali	 najkasneje 

30 minut po končanem tekmovanju,
 •   vso	opremo	za	meritve	časov	in	obdelavo	podatkov	mora	imeti	v	funkciji	uporabe

še	30	minut	po	koncu	zadnje	discipline	zaradi	morebitnega	ugovora	ali	pritožbe.

(č)  Rezultatna lista mora biti izdelana z računalniško obdelavo podatkov, ki vsebuje  
naslednje sestavine:

 •  naziv tekmovanja;
 •  kraj in datum tekmovanja ter ime organizatorja tekmovanja;
 •    sestavo vodstva tekmovanja, vodje posameznih služb, delegat AZS, glavne sodnike, 

pritožbeno komisijo;
 •   naziv discipline, krog tekmovanja (KV, PF, F);
 •    teža orodij, višina ovir in razdalja med ovirami (velja za kategorije do vključno mladincev);
 •   čas štarta;
 •   datum izvedbe;
 •   številka skupine kvalifikacij in polfinala;
 •   veter;
 •   uvrstitev atleta;
 •   stezo;
 •   štartno številko;
 •   registracijsko številko;
 •   priimek in ime atleta;
 •   letnico rojstva (zadnji dve številki);
 •   društvo;
 •   rezultat;
 •    pri skoku v daljino in troskoku je treba na koncu skupine vpisati po vrstnem redu 

uvrstitve še zapisnik posameznih skokov in hitrost vetra pri vsakem skoku;
 •    pri skoku v višino in skoku s palico je treba vpisati po vrstnem redu uvrstitve vse  

poskuse atletov na posameznih višinah;
 •   pri metih se vpiše po vrstnem redu uvrstitve vse poskuse atletov po serijah;
 •   pri štafetah se vpiše vrstni red nastopajočih atletov in njihove štartne številke;
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 •    oznako za uvrstitev v naslednji krog tekmovanja (Q - za uvrstitev po mestih, q - za uvrstitev 
po času);

 •    na ekipnih tekmovanjih se navede za doseženim rezultatom točke in na koncu  
rezultatne liste končni ekipni vrstni red sodelujočih društev;

 •    na mnogobojskih tekmovanjih se navede za doseženim rezultatom točke in na koncu 
rezultatne liste se objavi kompletna rezultatna lista vseh nastopajočih atletov z vsemi 
disciplinami, doseženimi rezultati in točkami;

 •    v rezultatni listi morajo biti uporabljeni naslednji simboli: državni rekord - NR, ni štar-
tal - DNS, odstop v disciplini - DNF, ni veljavnega rezultata - NM, diskvalifikacija - DQ. 
 

V primeru diskvalifikacije je treba navesti člen iz Pravil za atletska tekmovanja, po 
katerem je bila izrečena diskvalifikacija.

(d)  Za priznanje rezultatov v posamezni disciplini morata nastopiti vsaj dva (2) atleta  
oziroma	dve	(2)	štafeti.

(e)  Dokler TK AZS rezultata ne potrdi, Strokovni svet AZS takega rezultata ne sme 
upoštevati kot izpolnjeno normo za nastop na mednarodnem tekmovanju.

(f)	 	Če	 je	 na	 tekmovanju	 v	 posamezni	 disciplini	 izenačen	 ali	 dosežen	 nov	 državni 
rekord, glavni sodnik na tej disciplini takoj izpolni zapisnik o rekordu in ga izroči 
tajništvu tekmovanja.

  Če je isti atlet dosegel več rekordov v isti disciplini, se izdela za vse rekorde samo en (1) 
zapisnik,	v	katerega	se	vpišejo	vsi	doseženi	rekordi.

	 	Zapisniku	o	rekordu	v	tekih	se	obvezno	priloži	slika	fotofiniša,	slika	reakcijskega	časa	
pri	tekih	do	400	m	ter	slika	ničelnega	testa	fotofiniš	naprave.

	 	Če	 je	 dosežen	 rekord	 v	metih,	 je	 potrebno	 takoj,	 ko	 je	mogoče,	 opraviti	 ponovno 
kontrolo	orodja,	s	katerim	je	bil	dosežen	rekord.

4.1.14.  UGOVORI IN PRITOŽBE

4.1.14.1. Ugovori in pritožbe na dogajanje med tekmovanjem

(a)	 Za	ugovore	in	pritožbe	veljajo	določila	146.	člena	Pravil	za	atletska	tekmovanja.

(b)  Ugovor, ki se nanaša na rezultat, je treba podati ustno pristojnemu glavnemu 
sodniku takoj oziroma najkasneje v 30. minutah po uradni objavi rezultatov discipline 
na oglasni deski.

(c)  Na odločitev glavnega sodnika se lahko v 30. minutah po uradni objavi odločitve 
vloži	 pisna	 pritožba	 na	 pritožbeno	 komisijo.	 Ob	 vložitvi	 pritožbe	 je	 treba	 vplačati	 
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pritožbeno	 takso	 v	 višini	 70	 EUR,	 ki	 se	 vrne	 pritožitelju,	 če	 je	 bila	 pritožba	 zanj 
pozitivno rešena.

	 	Pisna	pritožba	se	izroči	tajniku	tekmovanja,	ki	na	pritožbi	zapiše	čas	prejema	pritožbe. 
	Pisno	 pritožbo	 tajnik	 tekmovanja	 takoj	 po	 prejemu	 izroči	 delegatu	 AZS.	 Delegat	
AZS	kot	predsednik	pritožbene	komisije	takoj	po	prejemu	pritožbe	skliče	pritožbeno	 
komisijo.

	 	Pritožbena	 komisija	 pred	 svojo	 odločitvijo	 pridobi	 izjave	 sodnikov	 in	 zbere	 druge 
dokaze, na katere opre svojo odločitev.

	 	Pritožbena	komisija	izda	o	svoji	odločitvi	pisni	sklep	z	obrazložitvijo,	ki	ga	podpišejo	
vsi	člani	pritožbene	komisije.	Odločitev	pritožbene	komisije	je	dokončna.

	 	Tajništvo	tekmovanja	en	izvod	sklepa	vroči	pritožitelju,	uradno	pa	ga	objavi	na	oglasni	
 deski.

(č)	 Če	je	pritožba	zavrnjena,	postane	taksa	prihodek	organizatorja	tekmovanja.

(d)	 	Pritožbeno	 komisijo	 sestavljajo:	 delegat AZS, vodja tekmovanja in vodja sodniške 
službe.

	 	V	primeru,	da	vodja	tekmovanja	ni	atletski	sodnik,	delegat	AZS	imenuje	v	pritožbeno	
komisijo atletskega sodnika, ki mora imeti najmanj sodniški rang II ali rang III in ni 
sodil	v	disciplini,	na	katero	se	nanaša	pritožba.

(e)	 	Na	manjših	 tekmovanjih	 (mitingih),	 kjer	ni	pritožbene	komisije,	 o	ugovoru	odloča	
glavni sodnik in je njegova odločitev dokončna.

4.1.14.2. Ugovori na pravico sodelovanja atleta na tekmovanju

(a)  Ugovore na pravico sodelovanja atleta na tekmovanju rešuje delegat AZS na podlagi 
dokumentacije AZS, Pravil za atletska tekmovanja in Priročnika.

	 	Na	odločitev	delegata	AZS	se	lahko	vloži	pritožba	na	TK	AZS	v	roku	3	dni	po	koncu	
tekmovanja.

(b)  Če delegat AZS ugovora na pravico sodelovanja atleta na tekmovanju ne more  
zadovoljivo rešiti pred tekmovanjem, atletu dovoli nastop »pod ugovorom«. Nastop 
atleta »pod ugovorom« mora biti razviden v tekmovalnem zapisniku.

  Dokončno odločitev o ugovoru atleta mora sprejeti TK AZS v roku 3 dni po prejemu 
ugovora.

(c)	 	Če	doseženi	 rezultat	oziroma	uvrstitev	atleta,	ki	 je	vložil	pritožbo	ali	nastopil	 »pod	
ugovorom«, vpliva na razglasitev prvih treh uvrščenih posameznikov oziroma prvih 
treh	ekip,	se	razglasitev	opravi	po	rešitvi	pritožbe	oziroma	ugovora.
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4.1.15.  ZDRAVSTVENA SLUŽBA

(a)  Organizator tekmovanja mora zagotoviti prisotnost zdravnika ali višje medicinske  
sestre za čas od pričetka ogrevanja nastopajočih do zaključka tekmovanja.

(b)	 	Zdravstveni	 delavci	 morajo	 nositi	 prepoznavna	 oblačila	 svoje	 službe.	 Organizator 
tekmovanja	mora	vidno	označiti	mesto	zdravniške	službe.

(c)	 	Zdravstvena	služba	mora	imeti	s	seboj	vso	nujno	potrebno	opremo	za	posredovanje	
ob poškodbah (povoji, opornice, led, …) in drugih izrednih dogodkih, v skladu z 
zdravstveno doktrino. Organizator tekmovanja mora imeti dogovor z zdravstveno 
službo	o	intervencijskem	prihodu	reševalnega	vozila.

(č)  Na tekmovanjih v maratonu, polmaratonu, cestnih tekih in gorskih tekih mora biti 
na	cilju	prisotna	zdravstvena	služba	z	opremo	za	hitro	posredovanje.	Na	progi	in	cilju	
mora biti ves čas prisotno reševalno vozilo.

4.1.16.  KONTROLA DOPINGA

(a)  Kontrola dopinga na določenem tekmovanju ne bo izrecno v naprej napovedana.
  TK AZS bo pred začetkom tekmovalne sezone obveščena o morebitni kontroli 

dopinga in bo TK AZS seznanila organizatorja tekmovanja o njegovih 
obveznostih, ki jih predpisuje Komisija za antidoping AZS. Organizator izbranega 
tekmovanja mora za izvedbo kontrole dopinga v vsakem primeru zagotoviti ustrezne 
prostore in jih vidno označiti (glej Pravilnik o izvajanju kontrole dopinga pri AZS).
 

Predsednik Komisije za antidoping AZS (KA AZS) lahko pred izbranim tekmovanjem 
preveri pripravljenost organizatorja na kontrolo dopinga, tudi v primeru, če slednje 
potem ne bo.

  Postopek odvzema vzorcev na atletskih tekmovanjih vršijo Uradniki za kontrolo 
dopinga (UKD) Slovenske antidoping organizacije (SLOADO).

(b)	 	Ob	 izenačenem	 ali	 doseženem	 absolutnem	 državnem	 rekordu	 v	 moški	 in 
ženski	 kategoriji,	 začenši	 z	 mladinsko	 kategorijo,	 se	 obvesti	 predsednika 
KA AZS (041/362-314).

	 	Ob	 izenačenem	 ali	 doseženem	 absolutnem	 državnem	 rekordu	 v	 moški	 in	 ženski 
članski	 kategoriji	mora	biti	 v	 24	urah	po	doseženem	državnem	 rekordu	opravljena	
kontrola	dopinga,	sicer	državni	rekord	ne	bo	priznan.

(c)	 	Ob	 izenačenem	 ali	 doseženem	 državnem	 rekordu	 v	 mlajše	 članski	 ter	 v	 absolutni 
mladinski kategoriji se mora o rekordu najprej obvestiti predsednika KA AZS, ki 
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odloči, ali bo opravljen odvzem vzorca. V primeru njegove nedosegljivosti se obvesti 
pooblaščenega člana KA AZS (041/779-990).

(č)  TK AZS ne bo priznala rekord v sledečih primerih:
	 •			če	 ni	 opravljena	 kontrola	 dopinga	 ob	 izenačenem	 ali	 doseženem	 absolutnem 

državnem	rekordu	v	moški	in	ženski	kategoriji;
	 •				če	o	 izenačenem	ali	doseženem	državnem	rekordu	v	mlajše	 članski	 in/ali	 starejši											

mladinski kategoriji ni bil obveščen predsednik KA AZS oziroma pooblaščen član 
KA	AZS;

	 •					če	je	mlajši	mladinec	/	mladinka	istočasno	dosegel	nov	rekord	v	starejši	mladinski											
kategoriji in o tem ni bil obveščen predsednik KA AZS oziroma pooblaščen član KA           
AZS.

(d)	 	V	štafetnih	tekih,	kjer	se	za	priznanje	rekorda	mora	opravljati	kontrola	dopinga,	delegat	
AZS	znotraj	ekipe	izžreba	atleta	oziroma	atletinjo,	ki	mora	opraviti	kontrolo	dopinga. 
Če	na	tekmovanju	ni	delegata	AZS,	opravi	žreb	za	kontrolo	dopinga	glavni	sodnik	za	
teke.

 

	 	O	rekordu	v	štafetnih	tekih,	ki	je	bil	postavljen	na	tekmovanju	v	tujini,	se	telefonsko	
(SMS)	obvesti	predsednika	KA	AZS,	ki	opravi	žreb	tekmovalca	za	kontrolo	dopinga	
znotraj	štafetne	ekipe.

 

	 	Za	klubske	državne	rekorde	v	štafetah	ni	potrebno	opraviti	kontrole	dopinga.

(e)  Za kontrolo dopinga za priznanje rekorda se morata atlet ali vodja ekipe sama 
dogovoriti z izvajalcem kontrole dopinga na tekmovanju. Če na tekmovanju ni  
kontrole dopinga, se o načinu izvedbe dogovori s predsednikom KA AZS. Če je 
potrebno, se nadaljnja komunikacija lahko vrši tudi s koordinatorjem SLOADO 
(041/675-665).

(f)	 	Protokol	kontrole	dopinga	z	vsemi	podrobnostmi	je	objavljen	na	spletni	strani	AZS	in	
SLOADO	(redno	ažurirana).

4.1.17.  OGLAŠEVANJE IN REKLAMIRANJE NA TEKMOVANJIH 

(a)  Organizator tekmovanja mora upoštevati določbe 8. člena Pravil za atletska  
tekmovanja in namešča oglase ter reklame predvsem ob zunanjem robu tekališča. 
Na notranjem robu tekališča so dovoljeni oglasi in reklame do višine 50 cm in v  
dolžini	 15	 m	 ob	 ciljni	 ravnini	 (postavitev avtomobilov na notranjem delu tekališča ni 
dovoljeno).

(b)  Velikost reklam na tekmovalnih dresih in trenirkah mora biti v skladu s Pravili za 
atletska tekmovanja in Pravili za reklame.
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(c)  Organizator tekmovanja mora zagotoviti 30 m2 reklamnega prostora na poziciji A 
za sponzorje in donatorje AZS. V kolikor bo AZS potrebovala dodaten prostor za 
namestitev reklam, se bosta medsebojno uskladila AZS in organizator tekmovanja.

 AZS zagotovi ustrezne reklame, ki jih namesti organizator tekmovanja. 

4.1.18.  OCENA TEKMOVANJA

(a)  TK AZS bo na osnovi poročila delegata AZS in glavnih sodnikov podala celovito  
oceno	 organizacije	 tekmovanja,	 vključno	 z	 oceno	 dela	 posameznih	 služb	 na	 
tekmovanju.

4.1.19.  KAZNI

TK AZS lahko izreče kazni organizatorjem tekmovanj in sodelujočim društvom za  
naslednje kršitve Pravil za atletska tekmovanja in Priročnika:

(a) Odpoved organizacije tekmovanja, pridobljenega na koledarski borzi. 835 €
(b) Odvzem dodeljenega tekmovanja zaradi neizpolnjevanja pogojev:

•			objekt	 v	 skladu	 s	 Pravili	 za	 atletska	 tekmovanja	 in	 Priročnikom 
(tekališče,	skakališča,	metališča);

•			opremljenost	objekta	z	napravami,	opremo	in	orodji	za	vse	discipline;
•			organizacija	 tekmovanja	 v	 skladu	 s	 shemo	 organizacijskega	 odbora	 iz	 

Priročnika.

835 €

(c) Odpoved mitinga, ki je v koledarju tekmovanj EA in AZS za tekoče leto. 400 €
(č) Nenastop	 že	 prijavljene	 ekipe	 na	 ekipnem	 članskem	 ali	 mladinskem	 

tekmovanju.
80 €

(d) Upoštevana zamujena prijava po koncu roka za prijave. 60 €
(e) Slabo pripravljeno tekmovališče. 40 €
(f) Nezagotovitev ozvočenja in napovedovalca. 40 €
(g) Slabo	delo	posamezne	službe. 40 €
(h) Neprisotnost	zdravstvene	službe	celoten	čas	tekmovanja. 40 €
(i) Neizdelanost rezultatne liste eno uro po končanem tekmovanju. 40 €
(j) Neprispela prijava na AZS in organizatorju. 20 €
(k) Pomanjkljivo ali z napačnimi podatki izpolnjena prijava. 20 €
(l) Nenastop	prijavljene	štafete. 20 €

(m) Nastop v dresu, ki ni bil prijavljen kot uradni klubski dres. 10 €
(n) Nenastop prijavljenega atleta v posamezni disciplini.

Zdravniško spričevalo, predloženo delegatu AZS pred tekmovanjem ali 
najkasneje v roku enega (1) tedna AZS, izključuje kazen.

5 €
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(o) Če atlet ne nastopi v prijavljeni disciplini, se kaznuje s prepovedjo nastopa v 
ostalih disciplinah na tekmovanju.
To določilo ne velja za ekipna prvenstvena tekmovanja.

(p) Če uradni zdravnik organizatorja tekmovanja ugotovi, da atlet tistega dne ne 
more več nastopiti še v naslednji prijavljeni disciplini (slabost, krč), lahko pa 
bi nastopil naslednji dan, se kazen za nenastop ne plača.

(r) Zaradi slabe izvedbe meritve časov in/ali obdelave podatkov lahko TK AZS 
zniža	ceno	storitve	merilne	ekipe	in	obdelave	podatkov.

do 30%

 Kazen za nenastop se obračuna za vsak dan posebej.
  Denarno kazen mora društvo poravnati v roku 30 dni po prejemu računa s strani AZS.
  V primeru neporavnanega računa društvo izgubi pravico nastopanja na naslednjih 

prvenstvenih tekmovanjih oziroma toliko časa, dokler se denarna kazen ne poravna.
	 	Društvo	 se	na	 izrečeno	denarno	kazen	 lahko	pisno	pritoži	 v	 roku	osem	 (8)	dni	po	 

prejemu pisnega obvestila o izrečeni denarni kazni oziroma po prejemu računa za 
plačilo denarne kazni na Upravni odbor AZS.

	 	Pisna	 pritožba	 zadrži	 izvršitev	 posledic,	 ki	 so	 predvidene	 za	 neporavnano	denarno	
kazen do odločitve UO AZS. 

  Odločitev UO AZS je dokončna.

4.2.   ORGANIZACIJA MEDNARODNIH ATLETSKIH TEKMOVANJ

(a)   Za organizacijo mednarodnih tekmovanj morajo potencialni organizatorji  
poslati kandidaturo na AZS. TK AZS posreduje mnenje o primernosti kandidatov  
za organizacijo tekmovanj direktorju AZS.

	 Atletska	zveza	Slovenije	kandidira	s	tekmovanji	na	koledarski	konferenci	EA.

(b)  Za organizacijo mednarodnih tekmovanj je treba kandidirati do 15. avgusta za 
naslednje leto.

(c) Kandidatura mora vsebovati podatke iz razpisa IAAF in EA.
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4.3.  ORGANIZACIJA OSTALIH ATLETSKIH TEKMOVANJ

(a)  Za organizacijo atletskih tekmovanj, ki niso v koledarju AZS, je potrebno obvestiti 
AZS in vsa atletska društva najmanj sedem (7) dni pred tekmovanjem s programom 
(razpisane morajo biti najmanj tri (3) različne discipline) in urnikom.

(b)	 	V	 primeru,	 da	 se	 po	 že	 razpisanem	 mitingu	 pojavi	 potreba	 po	 izvedbi	 dodatne	 
discipline, mora organizator tekmovanja o izvedbi discipline obvestiti AZS in vsa  
društva najkasneje 24 ur pred začetkom tekmovanja. V primeru nespoštovanja te  
točke, se rezultati tekmovanja ne bodo priznali.

(c)  Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a)) 
se objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred 
začetkom tekmovanja.

(č)	 	V	 kolikor	 je	 na	 nek	 termin	 že	 razpisano	 atletsko	 tekmovanje	 in	 je	 v	 koledarju	 
tekmovanj za tekoče leto, TK AZS ne bo dovolila izvedbo še enega tekmovanja na isti 
termin.

(d)  Tudi za organizacijo mitingov je potrebno upoštevati Pravila za atletska tekmovanja in 
splošne določbe iz Priročnika.

(e)  Društva morajo termine svojih tradicionalnih mitingov za naslednjo sezono
prijaviti TK AZS najkasneje do 15. septembra v tekočem letu.

4.4.  ORGANIZACIJA TEKMOVANJ V GORSKIH TEKIH

(a)	 Organizacijo	tekmovanj	v	gorskih	tekih	vodi	Združenje	za	gorske	teke.
  Tekmovanja v gorskih tekih potekajo po Pravilih za atletska tekmovanja, razpisih  

tekmovanj	 za	 tekoče	 leto	 in	 določilih,	 ki	 jih	 predpiše	 Združenje	 za	 gorske	 teke. 
Združenje	 za	 gorske	 teke	 imenuje	 delegata	 za	 posamična,	 pokalna	 in	 ekipna	 
prvenstvena tekmovanja v gorskih tekih.

	 Razpisi	tekmovanj,	dolžnosti	in	pravice	delegata	so	opredeljene	v	brošuri	Informator.

(b)  Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a)) 
se objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred 
začetkom tekmovanja.



– 48 –

4.5.  ORGANIZACIJA VETERANSKIH TEKMOVANJ

(a)	 	Za	organizacijo	veteranskih	tekmovanj	in	tolmačenje	pravil	je	odgovorno	Združenje	
atletskih veteranov Slovenije.

   Tekmovanja v veteranskih kategorijah potekajo po Pravilih za atletska tekmovanja in  
po	pravilih	Svetovnega	združenja	veteranov	(WMA)	ter	razpisih	tekmovanj	za	tekoče	
leto.

(b)  Celotna štartna lista z vsemi obveznimi sestavinami (točka 4.1.6.2., alinea (a)) 
se objavi na spletni strani AZS takoj po izdelavi oziroma najkasneje 24 ur pred 
začetkom tekmovanja.
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5. DELEGAT ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

Za delegata AZS je lahko imenovan atletski sodnik z nazivom Nacionalna tehnična uradna 
oseba (NTO), sodnik ranga III oziroma ranga II, za katerega TK AZS meni, da ima ustrezno 
strokovno znanje in izkušnje v organizaciji tekmovanj.
 Delegat AZS je uradni predstavnik Atletske zveze Slovenije na prvenstvenih tekmovanjih in 
mitingih, za katere ga delegira TK AZS.

Naloge delegata:

1.  skupaj z organizatorjem tekmovanja je odgovoren za kvalitetno pripravo in izvedbo 
tekmovanja;

2.	 	opravlja	dolžnosti,	za	katere	ga	 je	pooblastila	TK	AZS,	v	skladu	s	Pravili	za	atletska	
tekmovanja	in	Priročnikom;

3.  najkasneje	sedem	(7)	dni	pred	tekmovanjem	se	poveže	z	organizatorjem	tekmovanja	
in preveri potek priprav na tekmovanje:

	 •	 sestavo	organizacijskega	odbora	z	ustrezno	številčno	pokritostjo	vseh	služb;
	 •	 pripravljenost	tekmovališč	in	njihova	oprema;
	 •	 ustrezno	število	tekmovalnih	orodij	ipd.

4.  skupaj z organizatorjem tekmovanja preveri, če ustreza predlagani okvirni urnik 
oziroma ga po potrebi prilagodi številu prijavljenih atletov. 

	 Med	tekmovanjem	po	potrebi	prilagaja	urnik	(npr.	močan	naliv	dežja	…);

5.	 	sodeluje	 pri	 žrebanju	 atletov	 v	 skupine	 in	 pri	 žreban	ju	 štartnih	mest	 ali	 pa	 določi	 
svojega	pooblaščenca	za	to	žrebanje;

6.	 nadzoruje	izvedbo	disciplin	mitinga,	če	so	le-te	pred	ali	po	tekmovanju;

7.	 	pravočasno	preveri,	če	so	pripravljene	medalje	in	pokali	za	tekmovanje;

8.  organizatorju tekmovanja se mora javiti najkasneje 90 minut pred začetkom  
tekmo	vanja;

9.  skupaj z vodjem tekmovanja, glavnimi sodniki in tehničnim vodjem preveri  
ustreznost in skladnost tekmovalnih naprav, opreme in orodij s Pravili za atletska  
tekmovanja;

10.  prepove izvedbo posamezne discipline, če niso zagotovljeni pogoji za njeno varno 
izvedbo	;
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11.	 	preveri	 delovanje	 vseh	 služb	 organizacijskega	 odbora	 in	 ob	 ugotovitvi	 morebitnih	 
pomanjkljivosti	zahteva	odpravo	le-teh;

12.	 	po	potrebi	preverja	identifikacijo	tekmovalcev	na	tekmovanju;

13.	 koordinira	delo	zdravstvene	službe	na	tekmovanju;

14.  odloča o spremembah štartne liste, ne sme pa dodajati v štartno listo tistih, ki niso bili 
prijavljeni	v	prijavnem	roku;

15.  poskrbi, da se preveri oprema atletov (klubski dres, obutev, orodja, štartne številke, 
reklame);

16.	 med	tekmovanjem	je	v	stiku	z	vsemi	odgovornimi	vodji	organizacijskega	odbora;

17.	 na	tekmovanju	rešuje	vsa	sporna	vprašanja	glede	organizacije	in	izvedbe	tekmovanja;

18.	 	na	podlagi	rezultatov	predtekmovanj	v	tekih	opravi	žreb	atletov	v	polfinalne	skupine	
oziroma	v	finalno	skupino,	skupaj	z	glavnim	sodnikom	za	teke;

19.	 sodeluje	v	pritožbeni	komisiji	in	ji	predseduje;

20.  ne dovoli nastopiti atletu, ki po Priročniku nima pravice do nastopa.  
V primeru nastopa se rezultat črta, atleta in društvo pa se prijavi Disciplinski komisiji 
AZS	(neurejena	registracija,	nespoštovanje	omejitev	nastopa,	...);

21.	 	na	 tekmovanju	 nosi	 uradno	 uniformo	 delegata	 AZS	 in	 priponko	 z	 napisom 
DELEGAT	AZS;

22.	 	v	dogovoru	z	organizatorjem	tekmovanja	podeljuje	priznanja,	medalje	in	pokale;

23.	 izdela	poročilo	o	tekmovanju	in	ga	pošlje	v	roku	48	ur	po	koncu	tekmovanja	na	AZS;

24.	 	poročilu	priloži	en	 (1)	 izvod	štartne	 liste,	dva	 (2)	 izvoda	rezultatne	 liste,	originalne	 
tekmovalne ročne zapisnike tekaških in tehničnih disciplin, obrazce s poimensko  
sestavo	štafet,	točkovno	listo	za	ekipna	tekmovanja,	zapisnike	o	izenačenih	ali	novih	
državnih	 rekordih	 s	 prilogami,	 vse	 gradivo	 v	 zvezi	 z	 delom	pritožbene	 komisije	 in	 
drugo dokumentacijo s tekmovanja ter vrne vse nepodeljene medalje in druga 
priznanja	na	Atletsko	zvezo	Slovenije;
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25.  od AZS dobi Pravila za atletska tekmovanja z vsemi spremembami, Priročnik za 
atletsko sezono 2016 s komentarjem, kopijo prijav za tekmovanje, Obrazec za 
poročilo delega ta AZS, Obrazec za rekordne zapisnike, Obrazec za oceno tekmovanja 
	in	veljavno	Listo	državnih	rekordov;

26.  za opravljeno delo mu pripada delegatska taksa v višini 50 EUR neto, dnevnica
in prevozni stroški v obliki kilo metrine za vsak dan tekmovanja po Pravilniku o 
povračilu in nadomestilu stroškov AZS, ki mu jih izplača Atletska zveza Slovenije.

	 	Organizator	 tekmovanja	mora	po	predhodno	 izraženi	 želji	 delegata	AZS	 zagotoviti	
prenočišče na stroške Atletske zveze Slovenije.

Lista delegatov AZS za leto 2016:

	 	Gabrijel	Ambrožič,	Aleš	Bezjak,	Janko	Cerjak,	Igor	Godec,	Andreja	Jošt, 
Andrej	Kotnik,	Matija	Molnar,	Silva	Pintar,	Jure	Pirš,	Benjamin	Piškur, 
Borut Podgornik, Darjo Pungartnik, Andrej Udovč in Branko Žerak.

 Matej Huš - pripravnik

  O delegiranju bodo delegati AZS obveščeni najmanj 14 dni pred tekmovanjem.  
V	primeru	zadržanosti	ga	nadomesti	rezervni	delegat.
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6. GLAVNI SODNIKI ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE

Za glavnega sodnika AZS je lahko imenovan atletski sodnik z nazivom kontinentalni 
tehnični	 funkcionar	 (ATO),	 z	 nazivom	 Nacionalna	 tehnična	 uradna	 oseba	 (NTO), 
sodnik	ranga	III	oziroma	izjemoma	sodnik	ranga	II,	za	katerega	Strokovni	odbor	Združenja 
atletskih sodnikov Slovenije meni, da ima ustrezno strokovno znanje iz Pravil za atletska 
tekmovanja, sodniške izkušnje in primerne osebnostne lastnosti.
	Glavne	 sodnike	 za	 posamezno	 tekmovanje	 določi	 Strokovni	 odbor	 Združenja	 atletskih 
sodnikov Slovenije najkasneje 14 dni pred tekmovanjem iz seznama glavnih sodnikov, ki 
imajo ustrezno licenco glavnega sodnika za tekoče leto.

Naloge glavnega sodnika:

1.  dobro mora poznati Pravila za atletska tekmovanja in Priročnik za posamezno 
koledarsko	leto,	ki	ju	mora	imeti	pri	sebi	v	času	opravljanja	funkcije;

2.  spoštovati mora »Etični kodeks atletskih sodnikov Slovenije« in na spoštovanje  
kodeksa	opozarja	vse	atletske	sodnike;

3.  organizatorju tekmovanja se mora javiti najmanj 90 minut pred začetkom  
tekmovanja.	 Od	 organizatorja	 prejme	 štartno	 listo.	 Udeležuje	 se	 sestankov,	 ki	 jih 
sklicuje	organizator	pred	tekmovanjem;

4.	 	na	 tekmovanju	 nosi	 sodniško	 uniformo	 s	 sodniškim	 znakom	 in	 na	 levem	 rokavu 
moder	trak	z	napisom	GLAVNI	SODNIK;

5.  pred tekmovanjem pregleda vsa tekmovališča, opremo in sodniške pripomočke za 
discipline,	 za	 katere	 je	 pristojen	 in	 ali	 sam	 ali	 skupaj	 z	 ustrezno	 službo	 poskrbi	 za 
odpravo	ugotovljenih	pomanjkljivosti;

6.	 	sodeluje	 z	 vodjem	 sodniške	 službe	 na	 tekmovanju	 pri	 sestavi	 posameznih	 
sodniških	 žirij	 ter	 lahko	 zahteva	 zamenjavo	 štarterja	 ali	 posameznega	 atletskega	 
sodnika,	 ki	 s	 svojim	 vedenjem	 ali	 neustreznim	 delom	 ogroža	 pravilno	 izvedbo 
tekmovanja;

7.  glavni sodnik za teke pred tekmovanjem opravi kontrolo naprav za popolno  
avtomatično	merjenje	časov	in	opravi	»ničelni	test«	za	vsak	dan	tekmovanja	posebej;

8.	 	glavni	 sodnik	 za	 teke	 sodeluje	 z	 delegatom	 AZS	 pri	 žrebanju	 atletov	 na	 podlagi	 
kvalifikacijskih	tekov	v	polfinalne	skupine	oziroma	finalno	skupino;
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9.	 	glavni	 sodnik	za	mete	naj	bo	po	možnosti	prisoten	na	uradnem	merjenju,	 tehtanju 
in	označevanju	orodij;

10.  med tekmovanjem spremlja, nadzoruje in koordinira delo sodnikov na posameznih 
disciplinah,	opazuje	pravilnost	merjenj	in	zapisovanje	rezultatov;	

11.  med tekmovanjem je v stiku z vodji sodnikov posameznih disciplin, z vodjem  
sodnikov tekmovanja, tehničnim vodjem tekmovanja, vodjem tekmovanja, delegatom 
AZS	itd;

12.  če opazi, da se ne upoštevajo Pravila za atletska tekmovanja, Priročnik ali tehnična 
navodila,	takoj	ustrezno	ukrepa,	da	se	pomanjkljivosti	ali	napake	odpravijo;

13.  po dogovoru z organizatorjem tekmovanja sodeluje pri podeljevanju priznanj,  
medalj	in	pokalov;

14.  po tekmovanju izdela pisno poročilo na predpisanem obrazcu AZS, oceni delo 
sodniške	 službe	 z	 oceno	 od	 1	 do	 5	 ter	 poročilo	 v	 48.	 urah	 po	 tekmovanju	 pošlje 
Strokovnemu	odboru	Združenja	atletskih	sodnikov	Slovenije;

15.  za opravljeno delo organizator tekmovanja izplača glavnemu sodniku denarno 
nadomestilo	(takso)	v	višini,	ki	jo	določi	Strokovni	odbor	Združenja	atletskih	sodnikov 
Slovenije in prevozne stroške v obliki kilometrine po Pravilniku AZS.

	 Strokovni	odbor	Združenja	atletskih	sodnikov	Slovenije	določi:
	 •	 	štiri	(4)	glavne	sodnike	(prijavnica,	teki,	skoki,	meti)	za	prvenstvena	tekmovanja	na	

štadionih,
	 •	 	dva	 (2)	 glavna	 sodnika	 (en	 za	 teke,	 en	 za	 skoke	 in	 mete)	 za	 manjša	 

tekmovanja,
	 •	 en	(1)	glavni	sodnik	za	vse	discipline	za	dvoranska	tekmovanja,
	 •	 en	(1)	glavni	sodnik	za	cestna	tekmovanja,
	 •	 	dva	(2)	glavna	sodnika	za	tekmovanja	v	mnogoboju	(en	za	moške,	en	za	ženske).	
 

  V primeru manjšega števila tekmovalnih kategorij ali manjšega števila prijavljenih 
atletov, se v dogovoru z delegatom AZS lahko določi samo en glavni sodnik za moške 
in	ženske	kategorije.


