
 

 

 

 

Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  

  Tel: +386 (01) 520-69-12   Fax: +386 (01) 520-69-16 
e-mail: info@atletska-zveza.si 

 

ZAPISNIK 
 

13. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v sredo,  

13. novembra 2019 ob 17.00 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak,  

Opravičeno odsoten: Benjamin Piškur 
 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 12. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Homologiranje rekordov na prostem 

4. Koledarska borza 

5. Poročilo o delu TtK v letu 2019 

6. Načrt dela in finančni načrt TtK v letu 2020 

7. Razno 

o Znižanje kazni za zamujeno prijavo 

o Priznavanje rekordov U23 

 

 

AD 1. 
 

Na zapisnik 12. seje sta prišli dve pripombi in sicer iz strani AD Mass in Timinga. 

1. V zvezi s pripombo AD Mass na razpoložljivost senčnikov in dežnikov je bil sprejet: 
 

 

 

 

Sklep št. 1 

V razpisih je potrebno natančneje opredeliti usmeritev organizatorjem, kako naj bo 

poskrbljeno za senčnike in dežnike. 

 

2. V zvezi s pripombo Timing-a o neprimernosti razpoložljivih kablov na štadionu, je bil sprejet:  

 

Sklep št. 2 

Na stadionu so bili novi kabli, ki bi jih Timing moral testirati pravočasno. Za takšne primere 

se Timingu predlaga, naj ima s seboj vedno rezervne kable in teleskopske palice. 

 

Hkrati opozarjamo, da bi obe pritožbi morali biti podani že na zapisnik delegata in ne na 

zapisnik TtK. 

 
3. Na 12. seji TtK je bil sprejet sklep, da se pozove Strokovni svet (SS), da opravi analizo državnih 

prvenstev v mnogoboju za kategorijo pionirjev U14 in U12. Prav tako je bil sprejet sklep, da SS ob 

koncu sezone preveri smiselnost tekmovanj v hoji, zaradi majhne udeležbe. Ugotavljamo, da SS teh 

dveh vprašanj še ni obravnaval. 

 

Sklep št. 3 

Strokovni svet se pozove, da obravnava zgoraj omenjeni tematiki. 

 

 



4. Konec meseca septembra 2019 bo sestanek z vsemi društvi, ki bodo v letu 2020 želeli organizirati 

kakršno koli atletsko tekmovanje (DP, miting) z namenom, da se predstavi analiza letošnje sezone s 

poudarkom na pomanjkljivostih organizacije tekmovanja. V primeru, da se posveta ne bo udeležil 

predstavnik društva (vodja tekmovanja), društvo ne bo moglo kandidirati na koledarski borzi za 

organizacijo tekmovanj v letu 2020, niti ne bo moglo organizirati mitinga. Hkrati bo organiziran 

tudi seminar za nove vodje tekmovanj. 

 

Sklep št. 4 

Ker v septembru načrtovan sestanek z organizatorji tekmovanj ni bil izveden, se ta sestanek 

organizira v marcu 2020. Sestanek bo obvezen za vse, ki bodo v letu 2020 organizirali 

prvenstvena tekmovanja in mitinge MAL. 

 
Sklep št 5: 

Potrdi se zapisnik 12. seje TtK AZS. 
 

AD 2. 
 

 

29. in 30. junij 2019  DP za mlajše mladince / mlajše mladinke in DP za mlajše 

člane / mlajše članice v Novi Gorici (organizator AK Gorica) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 149 atletov in atletinj med mlajšimi člani/članicami in 299 atletov in 

atletinj med mlajšimi mladinci/mladinkami, iz 28 društev. Nastopili so tudi tekmovalci iz Hrvaške, 

Katarja in Italije. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. 

 

Prvi dan je prišlo do zamude pred teki na 400m, saj se je Timingu zagnala avtomatska posodobitev 

sistema Windows. Posledično je padel celotni sistem, kar je prineslo okoli 30 minut zamude. 

Delegat je dovolil nastop sam eni štafeti v teku 4x400 m. 
 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4.6  Objava rezultatov in napovedovanje 5.0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.5  Ceremonial 5.0 

Tehnična služba 4.8  Red in disciplina na tekmovališčih 5.0 

Tajništvo tekmovanja 4.9  Sodniška služba 4,3 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,24 
 

Sklep št. 6 

Delegat je napravil napako, ko je dovolil nastop eni sami štafeti. Rezultat ženske štafete 4x400 

metrov AD Kronos se razveljavi. 

 

Sklep št. 7 

Na DP za mlajše mladince / mlajše mladinke in DP za mlajše člane / mlajše članice v Novi Gorici 

niso nastopili: 

ADP: Zubin Mitja (100m) 

MASS: Osvald Vito (800m, 1500m) 

KLC: Ahtik Gaja (2000m zap.) 

POS: Dekleva Jan (3000m) 

KAK: Mlinar Ana (800m) 

AKŠ: Centrih Mojca (800m, 1500m) 

RAD: Povše Tim (kopje) 

ASB: Podgrajšek Nina (kopje) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 
 



Sklep št. 8 

Na DP za mlajše mladince / mlajše mladinke in DP za mlajše člane / mlajše članice v Novi Gorici 

ni nastopila štafeta: 

KLC: 4x400m (žU23) 

KRO: 4x100m (žU18/2) 

KRKA: 4x100m (mU23) 
 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 9 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

AKR: Vogelnik Ana (višina) 

TRK: Podlogar Monika (višna) 

MASS: Lap Liza (krogla), Trček Jan (5000m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

27. in 28. julij 2019   Prvenstvo Slovenije za člane in članice 

(organizator AD Kladivar Celje) 

 
Na tekmovanju je nastopilo 212 atletov in atletinj iz 30 društev. Sodelovali so tudi tekmovalci iz 5 

tujih držav. Tekmovanje je drugi dan krojilo vreme, zato sta se disciplina skoka s palico za ženske 

in skok v višino za moške odvila v dvorani. Skok v višino se je začel eno uro kasneje, kot je bilo na 

urniku. Prav tako je zaradi naliva prišlo do 10 minutne zamude v tekaškem delu prvenstva. 

 

Tekmovanje je bilo dobro vodeno. V skladu z dogovorom s tekmovalkami v metu kladiva, so zaradi 

hudega naliva tekmovanje zaključili po treh serijah.  

 

1. dan je štarter zelo hitro štartal, zato je prišlo do zapleta v finalu na 100 m za člane. En atlet se ni 

uspel dvigniti v štartni položaj, ko je štarter že ustrelil. Dovolili so mu ponoven tek. Štarter je bil 

naslednji dan zamenjan. 20.8. je Radenko Mišković trener Blaža Brulca poslal po mailu pritožbo na 

delo štarterjev, ki je bila posredovana v nadaljnjo obravnavo Strokovnemu odboru Združenja 

atletskih sodnikov Slovenije. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 3.9  Objava rezultatov in napovedovanje 5.0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 5.0 

Tehnična služba 3.7  Red in disciplina na tekmovališčih 4.6 

Tajništvo tekmovanja 4.6  Sodniška služba 4,3 

Prijavnica 4.5  Skupna ocena 7,70 

 

Sklep št. 10 

Na DP za člane in članice v Celju niso nastopili: 

MASS: Zakšek Klara (400m), Eržen Izabela (100m), Žumer Jan (100m, 200m), Mišmaš Maruša (3000m) 

ŽALEC: Zupanc Lea (400m), Dolenec Matej (800m) 

SLG: Pogorevc Maja (400m, 200m) 

KRO: Koren Petra (troskok) 

AKR: Nučič Mitja (100m) 

PMB: Radmilovič Katja (3000m) 

KRKA: Škedelj Breda (3000m) 

OL: Berčan Sara (palica) 

VEL: Horvat Anita (200m) 

TRK: Zelnik Jaka (800m) 

KP: Žorž Žan (200m) 



KLC: Gabrovec Gašper (200m) 
 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 11 

Na DP za člane in članice ni nastopila štafeta: 

KLC: 4x400m (m/1) 

MASS: 4x400m (ž) 

VEL: 4x400m (ž) 

DOM: 4x100m (m) 
 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 
 

Sklep št. 12 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

DOM: Per Maja (1500m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 
 
 

24. avgust 2019 Atletski miting v skokih (organizator AK Gorica) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 16 tekmovalcev. 

Tekma je bila organizirana s premalo sodniki. Doskočišče pri skoku v daljino in troskoku je bilo 10 

cm nižje od zaletišča. 

 

Sklep št. 13 

Storjena je bila velika napaka, tako glavnega sodnika, kot tudi organizatorja, saj tako velika 

odstopanja v količini peska v doskočišču niso dopustna. V bodoče v takih razmerah doseženi 

rezultati ne bodo veljavni. 

 

 

31. avgust 2019   Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke 

(organizator AK Ptuj) 

 
Na ekipnem prvenstvu je nastopilo 255 tekmovalcev iz 22 društev, na pokalnem tekmovanju v hoji 

pa 5 tekmovalcev.  

Tekmovanje je potekalo tekoče. Bilo je dobro načrtovano in vodeno. Organizatorju je uspelo 

zagotoviti zadostno število sodnikov, da so se discipline odvijale tekoče.  

 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,9  Objava rezultatov in napovedovanje 4,5 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.9  Ceremonial 4,5 

Tehnična služba 4,8  Red in disciplina na tekmovališčih 4,9 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,4 

Prijavnica 4.8  Skupna ocena 8,34 

 
Sklep št. 14 

Na ekipnem DP za mlajše mladince in mlajše mladinke na Ptuju niso nastopili: 

MASS: Toplak Tia (400m) 

AKR: Zalokar Pia (kopje) 



VEL: Krejan Nejc (100m), Cesar Manca (višina) 

SEV: Sešlar Tomaž (1500m) 

PT: Smiljan Alen (400m) 
 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati 

kazen v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

7. in 8. september 2019   Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke 

(organizator AK Slovenj Gradec) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 206 tekmovalcev iz 25 klubov iz Slovenije. V tekmovalni hoji je 

nastopilo 9 tekmovalcev.  

Vodenje tekmovanja je bilo vzorno in dovolj zgodaj pričeto. 

Zaradi hladnega vremena so se nekatere tehnične discipline z dovoljenjem delegata začeli 

predčasno. Organizator se je zelo potrudil, da je kljub slabemu vremenu dobro pripravil 

tekmovališča. 

  

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,2  Objava rezultatov in napovedovanje 4,8 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,0  Ceremonial 4,2 

Tehnična služba 3,9  Red in disciplina na tekmovališčih 4,0 

Tajništvo tekmovanja 4,7  Sodniška služba 4,5 

Prijavnica 4,5  Skupna ocena 7,53 

 

Sklep št. 15 

Na APS za starejše mladince in starejše mladinke v Slovenj Gradcu niso nastopili: 

MASS: Starašinič Manca (disk, krogla), Arsič Luka (daljina, troskok), Golob Iva (daljina) 

AKR: Vereš Nika (200m) 

VEL: Turinek Tomaž (200m) 

BRE: Uršič Lan (palica) 

KAK: Tavzel Petja (višina) 

DOM: Kosem Todorović Matevž (disk, kopje) 

RAD: Povše Tim (kopje) 

KRKA: Grubič Sara (200m) 

AKK: Maradin Tjaša (200m) 

KRO: Vacik Tim (800m) 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati 

kazen v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 16 

Na APS za starejše mladince in starejše mladinke v Slovenj Gradcu ni nastopila štafeta: 

MASS: 4x100m (m/3) 

 
 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 

 
 

14. in 15. 9. 2019   Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice 

    (AK Velenje) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 247 tekmovalcev iz 19 klubov.  



Tekmovanje je bilo solidno pripravljeno, vendar pa je bila udeležba tekmovalcev skromna.  

Zaradi nedelujočega električnega podaljška za napajanje vetromera, se je začetek tekmovanja v 

tekih zamaknil za 20 minut. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,0  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 3,9  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 4,0  Sodniška služba 3,9 

Prijavnica 4,5  Skupna ocena 7,67 

 
Sklep št. 17 

V izogib situacijam, kot je bil tokrat dogodek z nedelujočim električnim podaljškom, 

pozivamo Timing, da pravočasno preveri delovanje vse opreme. Opremo je potrebno preveriti 

30 minut pred pričetkom prve discipline. 

 

Sklep št. 18 

Na ekipnem prvenstvu za člane in članice v Velenju niso nastopili: 

MASS: Ranković Jenko Jan (200m) 

DOM: Alič Kaja (200m) 

KLC: Zakošek Iza (200m), Lugonjič Igor (kladivo) 

ADP: Butinar Neža (200m) 

KP: Marčetič Liza (200m) 

DTO: Matotek Urša (200m) 

RAD: Rizmal Matija (3000m) 

KRKA: Rudman Rok (3000m) 

KRO: Povše Maruša (400m) 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati 

kazen v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 19 

Na ekipnem prvenstvu za člane in članice v Velenju ni nastopila štafeta: 

MASS: 4x400m (m) 

 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 
 

 

 

14. in 15. september 2019 Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke 

  (KAK Ravne) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 376 tekmovalcev iz 39 klubov.  

Tekmovanje je bilo kljub pomanjkanju sodnikov dobro načrtovano in korektno vodeno. Tajništvo 

tekmovanja je delalo dobro.  

 

Na tekmovanje niso bili delegirani sodniki za tekmovalno hojo, zato so hojo sodili prisotni GS, ki 

so imeli ustrezen izpit. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,6  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,0  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 



Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,4 

Prijavnica 5,0  Skupna ocena 8,06 

 
Sklep št. 20 

TtK predlaga prijavo trenerja AK Gorice disciplinski komisiji, zaradi neprimernega vedenja 

na tekmovanju. Prav tako podajamo prijavo tudi na ZATS. 

 

Sklep št. 21 

Na državnem prvenstvu za pionirje in pionirke U16 na Ravnah na Koroškem niso nastopili: 

MASS: Novšak Jakob (300m), Roš Zana (300m), Svetina Luka Svit (100m) 

TRK: Tomše Lara (100m, 300m) 

KLC: Kovač Nastja (100m), Magdalenc Eva Nina (100m) 

VEL: Golob Gal (100m, 300m) 

AKŠ: Cmok Jakob (1000m), Dolar Nika (300m) 

KAK: Mager Maja (100m) 

SLG: Pokeršnik Hana (100m) 

AKK: Šenk Zala (2000m) 

KRO: Svetina Nina (disk, kopje), Erjavec Ana (100m) 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati 

kazen v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 22 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2019 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 

SLG: Blažun Nejc (1000m, 3000m) 
 

Atleta so pozabili prijaviti, zato je delegat dovolil nastop s prijavo na samem tekmovanju. 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 

 

28. september 2019  Peteroboj reprezentanc pionirjev in pionirk  

 (organizator AK Ptuj) 

 
Organizator se je lepo potrudil pri organizaciji tekmovanja.  

 
Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,8  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,5 

Prijavnica 5,0  Skupna ocena 8,50 

 
 

28. in 29. september 2019 Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke (U12) in (U14)  

 (organizator AK Koper) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 548 tekmovalcev iz 42 klubov in 3 osnovnih šol.  

Vodenje tekmovanja je bilo prvi dan zelo slabo. Drugi dan je bilo bolje. Vodja tekmovanja je bil 

tudi vodja sodnikov. Na tekmovanje je prišel pozno, tako da je bil vstop na stadion mogoč šele 50 

minut pred začetkom tekmovanja. Tajništvo je prepozno začelo z delovanjem, zato niso bile 

pripravljene štartne liste in zapisniki.  



Na tekmovanju je prišlo do težav zaradi prisotnosti trenerjev na tekmovališču v času podeljevanja 

medalj. 

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 2,5  Objava rezultatov in napovedovanje 3,8 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 3,0  Ceremonial 4,3 

Tehnična služba 4,0  Red in disciplina na tekmovališčih 3,7 

Tajništvo tekmovanja 3,0  Sodniška služba 3,8 

Prijavnica 4,5  Skupna ocena 6,02 

 

Sklep št. 23 

Na državnem prvenstvu za pionirje in pionirke U14 in U12 v Kopru niso nastopili: 

MASS: Duhovnik Maks (200m ov.), Ficko Luka (vortex) 

POM: Horvat Ines (200m) 

VEV: Slapšak Živa (1000m) 

KP: Gržinić Gaj (60m), Lovrenčič Maruša (200m), Šimunič Julija (daljina) 

PT: Kekec Leja (200m) 

SEŽAN: Požar Sara (60m), Legiša Hana Nada (60m) 

VRH: Malovrh Matevž (1000m)  

KRO: Brenk Ajda (200m ov.), Šahič Kreslin Jon (daljina) 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2019 morajo društva plačati 

kazenv višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 24 

Na državnem prvenstvu za pionirje in pionirke U14 in U12 v Kopru ni nastopila štafeta: 

KRKA: 4x200m (mU14) 

AKK: 4x200m (žU14) 

VEL: 4x200m (žU14) 

ŽALEC: 4x200m (žU12) 

MASS: 4x200m (mU14), 4x100m (mU14) 

 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2019 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 

 

 
 

29. september 2019  Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km  

 (organizator ŠD Konjiški maraton) 

 
Na tekmovanju je nastopilo 94 tekmovalcev iz 18 klubov.  

Prireditev je bila tradicionalno dobro izpeljana. Odlično vzdušje na sami tekmovalni progi in ob 

progi. Veliko število gledalcev ob sami trasi proge in tudi ob štartno ciljnem prostoru. 

 
Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5,0  Objava rezultatov in napovedovanje 4,9 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,8  Ceremonial 4,7 

Tehnična služba 4,9  Red in disciplina na tekmovališčih 4,8 

Tajništvo tekmovanja 4,9  Sodniška služba 5.0 

Prijavnica 4,9  Skupna ocena 8,56 

 

 
 



5. in 6. oktober 2019  Atletski pokal Slovenije v mnogobojih 

  (organizator AK Gorica) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 155 tekmovalcev iz 16 klubov in iz 5 držav. 

Tekmovanje je bilo dobro vodeno. Drugi dan vodje zaradi bolezni ni bilo. Spremembe javljene v 

tajništvu niso bile posredovane prijavnici. Premalo sodnikov in delo sodniške službe kaotično.  

 
Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,0  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial 5,0 

Tehnična služba 5,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 3,8  Sodniška služba 3,9 

Prijavnica 5,0  Skupna ocena 7,91 

 
 

 

12. oktober 2019  53. Kros občinskih reprezentanc 

 (organizator KAK Ravne) 

 

Nastopilo 160 tekmovalcev iz 9 občin. 

Tekmovanje je bilo dobro načrtovano in vodeno. Organizator si za delo zasluži visoko oceno. Da pa 

bi bila prireditev še bolj odmevna pa je manjkalo tisto najbolj pomembno – tekmovalci.  

 
Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 4,8  Objava rezultatov in napovedovanje 4,8 

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,7  Ceremonial 4,7 

Tehnična služba 4,7  Red in disciplina na tekmovališčih 4,8 

Tajništvo tekmovanja 4,7  Sodniška služba 5,0 

Prijavnica 4.8  Skupna ocena 8,40 

 

 

12. oktober 2019 Atletski miting »zvezde prihodnosti« (organizator AD Bled) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 108 tekmovalcev. Elektronsko merjenje časov je opravljal Timing 

Mojstrana. Pred tekmovanjem ni bil opravljen test pištole. Ročnih zapisnikov za teke ni bilo. 

Zapisniki za skoke niso bili pravilni, saj je bilo na njih prostora samo za 4 poskuse. Prav tako ni bilo 

možnosti dopisati dodatnih tekmovalcev.  

 

Sklep št. 25 

Rezultati tekov se ne priznajo, saj Timing Mojstrana nima certifikata AZS za merjenje časov.  

 

 

27. oktober 2019  Prvenstvo Slovenije v maratonu 

 (organizator MO Ljubljana) 

 
Prvenstvo je potekalo v okviru Ljubljanskega maratona. Na prvenstvu je nastopilo 60 tekmovalcev 

iz 14 klubov. Tekmovanje je bilo odlično načrtovano in izpeljano z bogatim spremljevalnim 

programom. Še vedno je pri klubih opaziti nekaj nejasnosti okoli prijav za DP. Vsi tekmovalci tudi 

niso nastopili v klubskih dresih.  

 

Ocena dela služb: 
 

Vodenje tekmovanja 5.0  Objava rezultatov in napovedovanje 5.0 



Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4.8  Ceremonial 5.0 

Tehnična služba 4.9  Red in disciplina na tekmovališčih 4.8 

Tajništvo tekmovanja 5.0  Sodniška služba 5,0 

Prijavnica 5.0  Skupna ocena 8,65 

 

Sklep št. 26 

V sodelovanju s Timingom Ljubljana in Športnim društvom Radenci, je potrebno določiti 

zadnji rok prijav za prvenstvi Slovenije v maratonu in polmaratonu. 

 

 
AD 3. 

Rekordi so bili potrjeni na dopisni seji dne 28. oktobra 2019.  

 

AD 4. 

Društva so bila z dopisom dne 29. oktobra 2019 pozvana k oddaji kandidatur za organizacijo 

tekmovanj v letu 2020. TtK AZS je pregledala prispele kandidature za organizatorje tekmovanj v 

letu 2020 in ugotovila, da vsi kandidati za organizatorje tekmovanj izpolnjujejo pogoje iz prvih treh 

alinej 4. točke Pravil koledarske borze.  

Vsem društvom se je dne 11. novembra poslalo seznam tekmovanj v letu 2020, za katere ni 

kandidiral nihče. Hkrati se jih je ponovno pozvalo, da pošljejo kandidaturo za ta tekmovanja. Rok 

za prijavo je bil torek, 12. november 2019 do 12.00 ure.  

Tehnično tekmovalna komisija (TtK AZS) pregledala prispele kandidature za organizatorje 

tekmovanj v letu 2020 in ugotovila: 

1. da vsi kandidati za organizatorje tekmovanj izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej 4. točke Pravil 

koledarske borze.  

2. da sta AK Slovenj Gradec in KAK Ravne svoji kandidaturi posredovali po zaključku roka za 

posredovanje kandidatur z obrazložitvijo, da dopis s pozivom k oddaji kandidatur ni prispelo na 

njihov elektronski poštni naslov.   

V svoji prijavi kandidirajo na naslednja tekmovanja: 

 

ne 10. maj 
AK SLOVENJ 
GRADEC 

Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in 
mlajše mladinke                              

so 23. maj 
AK SLOVENJ 
GRADEC 

Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše 
mladince in starejše mladinke                  

so 6. - ne 7. junij 

AK SLOVENJ 
GRADEC  
KAK RAVNE 

Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in 
pionirke (U12) in (U14)                                  

so 20. junij KAK RAVNE 

Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke 
(U16)  

so 12. - ne 13. september KAK RAVNE 
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke 
(U16)  

so 19. september 
AK SLOVENJ 
GRADEC 

Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince 
in mlajše mladinke (discipline 2. dan)  

so 26. - ne 27. september  KAK RAVNE 

Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke 
(U14) in (U12)  

 

Sklep št. 27 

Ker TtK AZS podpira kandidature za organizatorje atletskih tekmovanj iz vseh sredin, 

zapoznele prijave neposredno na zavrača, temveč, zaradi njene neskladnosti s Pravili 

koledarske borze, prepuščamo odločitev o potrditvi veljavnosti prejetih kandidatur 



udeležencem koledarske borze 20.11.2019. Kandidaturo bomo potrdili za veljavno, če bo 

za to glasovala več kot polovica na koledarski borzi prisotnih organizatorjev tekmovanj.   

 

V skladu z drugim odstavkom 8. točke Pravil koledarske borze (sprejeta na 39. seji UO AZS dne 

24.11.2015) bo TtK AZS v primeru, da za organizatorja prvenstvenega tekmovanja ne bo nobenega 

kandidata, pogojevala prevzem nepodeljenega tekmovanja organizatorju, ki bo z licitacijo na borzi 

pridobilo organizacijo zanimivejšega in atraktivnejšega tekmovanja ali pa tekmovanje z večjim 

številom nastopajočih.  

 

V skladu s prejšnjim odstavkom je TtK AZS sprejela sklep: 
 

Sklep št. 28 

TtK AZS pogojuje prevzem nepodeljenega tekmovanja za navedeni tekmovanji: 
 
 
 

03.10 -04.10.2020 - APS v mnogobojih 
 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo Atletskega pokala Slovenije za 

mlajše mladince in mlajše mladinke. 

 

V letu 2020 bo organizirano dvoransko prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji.  

 

Sklep št. 29 

TtK AZS je določila, da se Prvenstvo Slovenije v dvorani v tekmovalni hoji za vse 

kategorije izvede v sklopu Prvenstva Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke (U16). 

 

Pokalno prvenstvo Slovenije v hoji bo potekalo v več krogih po načinu točkovanja iz leta 2018. 

Spodaj navedena tekmovanja so vnesena tudi v koledar. 
 

Sklep št. 30 

Pokalno prvenstvo Slovenije v hoji se izvede v okviru naslednjih tekmovanj: 

• APS za mlajše mladince in mladinke (U18)  

• Ekipno prvenstvo za starejše mladince in mladinke (U20) 

• APS za pionirje in pionirke (U16) 

• APS za starejše mladince in mladinke (U20) 

• Ekipno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke (U18) 

 

V letu 2020 se bo prvič organiziralo Prvenstvo Slovenije v štafetnih tekih. Na predlog Strokovnega 

sveta bodo na prvenstvu organizirane naslednji štafetni teki: 

• člani in U20: 4x100m (mešana); 4x400m (mešana), 4x800m (mešana) 

• U18 in U16: 100-200-300-400m; 4x300m (mešana), 4x100m (mešana), 4x600m (mešana) 

 

Sklep št. 31 

Startnina za štafeto je v višini dvakratnika startnine za posamična tekmovanja, torej 

14€. 

 

 

AD 5. 

Poročilo o delu TtK AZS za leto 2019 je priloga tega zapisnika. 

Sklep 32: 

TtK AZS sprejme poročilo o delu za leto 2019  

 

AD 6. 

Program dela in finančni načrt TtK AZS za leto 2020 je priloga tega zapisnika. 



 

Sklep 33: 

TtK AZS sprejme program dela in finančni načrt za leto 2020  

 

AD 7. 

Na TtK je prišla pobuda o znižanju kazni za zakasnelo prijavo tekmovalca na tekmovajne. TtK je 

mnenja, da bi znižanje kazni negativno vplivalo na pravočasen potek prijav in s tem povzročilo 

preveč dela organizatorjem, Timingu in AZS. 

 

Sklep št. 34 

Kazen za prepozno prijavo na tekmovanje ostane v isti višino, kot do sedaj. 

 

 

Prispela je pobuda, da se prizna rekorde za kategorijo U23 tudi iz časov pred vzpostavitvijo te 

kategorije.  

 

Sklep št. 35 

TtK se pozanima pri g. Zdravku Peternelju, če je statistika iz preteklosti dovolj natančna, da 

se lahko poišče vse rekorde za nazaj. 

 

 

Gabrijel Ambrožič predlaga, da se po vzoru koledarja za gorske teke, pripravi tudi koledar cestnih 

tekov, ki se ga doda v Pripročnik za atletsko sezono 2020. 

 

Sklep št. 36 

Za sezono 2020 se pripravi poseben koledar za cestne teke. 

 

Napredek tehnologije omogoča sodobnejše spremljanje tekmovanj, zato TtK predlaga, da se 

tekmovanja začne vpeljevati ON-LINE sistem tudi za vse tehnične discipline. Želja je, da se vsako 

leto poveča število tekmovanj z IT podporo za lažje spremljanje rezultatov.V sezoni 2020 

predlagamo vsaj tri tekmovanja, kjer bi se rezultati vodili na ta način in sicer Prvenstvi Slovenije za 

člane in članice v dvorani in na prostem ter Prvenstvo Slovenije za pionirje U16.  

Priporoča se tudi uporaba velikega semaforja, predvsem na ekipnih prvenstvih in Atletskih pokalih 

Slovenije.  

 

 

 

 

Zapisal        Tehnično tekmovalna komisija AZS 

Gregor Japelj          Predsednik 

Andrej Udovč 

 

 

 

 

 

 

 



POROČILO O DELU 

TEHNIČNO TEKMOVALNE KOMISIJE AZS 

ZA LETO 2019 
 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS (TtK AZS) načrtuje, vodi in analizira tekmovalni 

sistem v Sloveniji. Vsako tekmovanje skupaj z organizatorjem – društvom skrbno pripravlja, vse z 

namenom zagotoviti najboljše tekmovalne pogoje za atlete. V začetku leta je bil izdan Priročnik za 

atletsko sezono 2019 v tiskani obliki in po sklopih objavljen na spletni strani AZS. V dokumentu so 

podani vsi podatki o posameznem tekmovanju in opredeljene posebnosti le-teh. 
 

 TtK preko delegatov AZS in glavnih sodnikov, skupaj z društvi, zagotavlja izvajanje 

tekmovanj v skladu z razpisi tekmovanj in s Pravili za atletska tekmovanja. 
 

TtK AZS je imela v letu 2019 štiri (4) seje in nekaj korespondenčnih, na katerih je podrobno 

analizirala poročila delegatov AZS in glavnih sodnikov z vseh segmentih organizacije prvenstvenih 

tekmovanj. Prav tako je homologirala rekorde v dvorani in na prostem za vse starostne kategorije. 

Zapisniki sej komisije so objavljeni na spletni strani AZS.  
 

Homologirani rekordi v dvorani in na prostem: 
 

Dvorana Zunaj 
 

Kateg. Moški Ženske Moški Ženske 

ČI, ČE 2 / 5 7 

U23 / / 5 / 

U20 8 1 7 5 

U18 5 2 4 5 

U16 7 / 9 1 

U14 / / 1 1 

U12 / / / / 

skupaj 22 3 31 19 

 
 

Komisija operativno sodeluje z organizatorji pred vsakim tekmovanjem. Z vodjem 

tekmovanja se dogovarja o čim boljši organizaciji tekmovanja, ki naj bi bila v zadovoljstvo vseh 

vključenih v organizacijo tekmovanja in nastopajočih. 
 

Analizo meritve časov in obdelavo podatkov na tekmovanjih bo TtK AZS opravila v 

začetku januarja 2020 tudi s Timing Ljubljana, s katerim redno sodeluje in sicer z namenom, da se 

ugotovljene napake ne bodo ponovile. 
 

Prijave na tekmovanja potekajo preko Informacijskega sistema. Sistem, ki se še dograjuje, 

omogoča vodenje članstva v društvu, pošiljanje zahtevkov za registracijo, urejanje tekmovalnih 

licenc, prijavo na tekmovanja po koledarju AZS in pregled rezultatov.. 
 

Iz poročil delegatov AZS, glavnih sodnikov, pripomb in predlogov društev, trenerjev ter  

svojih opažanj, je TtK AZS pripravila več sprememb oziroma dopolnitev v Priročniku za atletsko 

sezono 2020, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podane so bile tudi strokovne 

pobude oziroma izhodišča za obravnavo na Strokovnem svetu AZS. 
 

Iz poročil delegatov in glavnih sodnikov je zaznati, da organizatorji prepogosto pristopajo k 

organizaciji tekmovanj s premajhnim številom osebja ali pa službe sploh niso organizirane. Tem 

težavam bo potrebno v prihodnje nameniti večjo pozornost. Večinoma so bila tekmovanja v letu 

2019 organizirana na pričakovanem nivoju. 
 

Problem še vedno ostaja oprema, naprave in orodja na določenih objektih, ki pa se zelo 

počasi dopolnjuje preko občinskih proračunov in samih aktivnosti atletskih organizacij. 
 



Na posvetu delegatov AZS v januarju 2020 bo opravljena analiza dela delegatov AZS. 

Ocenjene bodo dobre in slabe odločitve, ki se jih naj bi upoštevalo pri delu v tekoči sezoni. 

Pozornost bo  namenjena tudi ocenjevanju organizatorjev tekmovanj, vse z namenom, da bi se 

ocene čim bolj poenotile. Končno smo tudi uspeli zagotoviti že dolgo načrtovano enotno opremo za 

delegate AZS. 
 

 

Izvedena je bila certifikacija štadionov v Novi Gorici, Tolminu, Celju in Velenju, ter izdani 

certifikati uradne izmere prog organizatorjem cestnih tekov v Ajdovščini, Novem mestu, Vrhniki in 

Ljubljani.  
 

V Sloveniji so bili v letu 2019 na seznamu mednarodnih tehničnih uradnih oseb (ITO) EA - 

Andrej Udovč, Aleš Bezjak in Matej Huš. Gabrijel Ambrožič je tehnični delegat IAAF za 

tekmovanja izven štadiona. Ma maratonih pa izvaja tudi ocenjevanja kakovosti organizacije in 

možnosti pridobitve, oz potrditve IAAF label-a. na katerih opravlja tudi ocenjevanja. Gabrijel 

Ambrožič je deloval na naslednjih tekmovanjih:  Silvestrski tek Boznano (ITA), Hamburg maraton 

(GER), TD na Lanzhou maratonu (China), TD na Karlovački center (CRO), Rim polmaraton (ITA), 

TD na Balkanskem prvenstvu v maratonu, Beograd (SRB) in Srbija maraton. Od  29. maja - 2. 

junija 2019  se je udeležil posveta IAAF tehničnih delegatov in razvojne konference o cestnih tekih. 

Andrej Udovč je bil Area ITO na Evropskem prvenstvu za starejše mladince in mladinke v Boras-u 

(Švedska) in Tehnični delegat na AIT grand prix dvoranskem mitingu v Athlone (Irska). Matej Huš 

je bil tehnični delegat na EAA dvoranskem mitingu v Istanbulu (Turčija). Aleš Bezjak je bil 

tehnični delegat na EA premium mitingu v Roveretu (Italija) in ITO na Evropskem ekipnem 

prvenstvu v mnogobojih – super liga v Lutsku (Ukrajina)  
 

Na podlagi na srečanju v Brežicah novembra 2017 sklenjenega dogovora z Atletsko zvezo 

Hrvaške o skupni izvedbi državnega prvenstva a v mnogobojih (maj 2019) je bilo omenjeno 

državno prvenstvo tudi letos izvedeno v Zagrebu na Hrvaškem. 
  

AK Novo mesto je bilo podeljeno priznanje Naj organizator tekmovanja za leto 2019. 
 

V novembru 2019 je TtK AZS izvedla koledarsko borzo ter podelila društvom izvedbo 

prvenstvenih tekmovanj za leto 2020.  
 

TtK AZS vsako leto v mesecu februarju pripravi razvrstitev pomembnosti kandidatur, 

prijavljenih na sredstva Fundacije za šport s področja atletike. Ravno tako so bila podana pozitivna 

mnenja občinam in atletskim organizacijam, ki so se prijavili na razpis FŠO na področju gradnje in 

prenove športnih objektov ter opreme, pomembnih za atletsko dejavnost. 
 

Nekaj programskih usmeritev, zapisanih v programu 2019, je ostalo nerealiziranih in so 

prioriteta za leto 2020. 

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 13. november 2019 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 

 

 

 



PROGRAM DELA  

TEKMOVALNO TEHNIČNE KOMISIJE AZS V LETU 2020 

 

Tekmovalno tehnična komisija Atletske zveze Slovenije (v nadaljevanju: TtK AZS) bo 

načrtovala in izvajala svoje delo na podlagi Statuta AZS. Pri svojem delu bo spoštovala in 

upoštevala Pravila za atletska tekmovanja, Priročnik za atletsko sezono 2020, Priročnik o gradnji 

atletskih objektov, navodila in sklepe organov AZS. 

Tekmovalni sistem je zelo pomemben segment slovenske atletike, zato bo skupaj z 

organizatorji tekmovanj pripravila najboljše tekmovalne pogoje za atlete in ostale udeležence. Več 

svojega dela bo izvajala na terenu tako, da bo tudi neposredno in po potrebi pomagala društvom, 

organizatorjem tekmovanj.  

Tekmovanja je potrebno organizirati kot pomemben dogodek v lokalnem okolju, kakor tudi 

v celotni Sloveniji. Le na tak način bo pridobljena še pomembnejša medijska pozornost, kakor tudi 

možnost pridobitve sponzorskih sredstev. Aktivnost mora biti tako s strani AZS kakor tudi 

organizatorjev 

 

Program dela obsega naslednje usmeritve in cilje: 

 

I.   Tekmovanja 

1. Razvoj kvalitetne organizacije atletskih tekmovanj. 

Upoštevati kompletno organizacijsko strukturo, posebno pozornost nameniti tudi 

sponzorjem, medijem in oglaševanju.  

2. Pred in po tekmovanju organizirati dopolnilne aktivnosti z namenom dodatne popularizacije 

atletike. 

3. Koordinacija prvenstvenih tekmovanj (posamičnih, pokalnih, ekipnih)   

4. Skupaj z društvi poskrbeti za večje število atletov na tekmovanjih. 

5. Nadaljevati s koordinacijo šolskih atletskih tekmovanj, ki so naš vir novih atletov. 

6. Sodelovanje z organizatorji Ljubljanskega maratona, maratona v Radencih, državnega 

prvenstva na 10 km v Slovenskih Konjicah in državnega prvenstva na 100 km v Ajdovščini 

7. Organizacija mednarodne atletske lige ter tekmovanj z manj disciplinami in z višjo kvaliteto 

tekmovalcev, bodisi na štadionih, še posebno pa na trgih ali ulicah. 

8. Promovirati in izvajati uradne meritve dolžin cestnih tekov in podeljevati meritvena poročila 

9. Uvedba sprotnega elektronskega vnosa in spremljanja rezultatov v tehničnih disciplinah na 

Prvenstvu Slovenije za člane in članice v dvorani, Prvenstvu Slovenije za člane in članice in 

Prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke (U16). 

10. Uporaba velikega semaforja na Ekipnih prvenstvih Slovenije in tekmovanjih Atletskega 

pokala Slovenije. 

 

II.   Operativne naloge 

1. Analiza tekmovanj po vseh sklopih organizacije, z namenom izboljšanja organizacije 

naslednjih tekmovanj. 

2. Delegiranje delegatov AZS, ki pomagajo organizatorjem pri organizaciji tekmovanj. 

3. Doseči dvig kakovostne ravni tekmovanj, zato je potrebno določiti poenoteno minimalno 

raven organizacije. V pomoč bo tudi več obiskov organizatorjev v pripravi na tekmovanja. 

4. Poudarjati pomembnost prisotnosti članov UO AZS na prvenstvenih tekmovanjih (otvoritev, 

podeljevanje medalj, …). 

5. Izbor najboljšega organizatorja tekmovanj. 

 

III.   Objekti 

1. Certifikacija štadionov in opreme. AZS podeli certifikate za atletske štadione in dvorane. Na 

osnovi certifikata si atletski štadion pridobi pravico do izvajanja atletskih tekmovanj. Za 



pregled se uporablja obrazec IAAF, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi 

specifičnostmi. V letu 2020 bomo nadaljevali z v letu 2019 pričeto certifikacijo, ker je večini 

štadionov že potekla 5 letna veljavnost obstoječih certifikatov.  

2. Sodelovanje pri gradnji novih atletskih štadionov in dvoran, obnovitve ali dopolnitve, in/ali 

vsaj priprava projektne dokumentacije skupaj z atletskimi društvi in lokalno skupnostjo. 

Opis stanja je viden na spletu AZS. 

3. Sodelovanje pri dopolnjevanju opreme, naprav in orodij. 

Na več štadionih je potrebno zamenjati posamezne dele opreme in orodij (glej spletno stran 

AZS – Objekti). 

4. Soglasja in prioritete AZS posameznim investitorjem in FŠO. 

5. Sodelovanje z investitorji in projektanti. 

 

IV.   Izobraževanja: 

- Vodij tekmovanj 

- Vodij tajništev 

- Delegatov AZS 

V.   Izboljšanje pogojev za delo merilne ekipe (meritve časov in obdelava podatkov). 

VI.   Koledarska borza. 

        Po ustaljenih postopkih opraviti razdelitev tekmovanj. 

VII.   Priprava izhodišč za Priročnik za atletsko sezono 2020. 

VIII.  Skupaj s Strokovnim odborom atletskih sodnikov Slovenije bomo prevedli in izdali nova 

          Pravila za atletska tekmovanja 2020-2022 

IX.  Sodelovanje z Združenji (atletski trenerji, atletski sodniki) in delovnimi telesi Upravnega 

           obora (strokovni svet) z namenom zagotoviti čim boljši in kvalitetnejši tekmovalni program. 

X.   Mednarodno sodelovanje. Izmenjava dobrih praks s sosednjimi državami Hrvaške, Italije. 

 

 

 

 

 

Predlog načrta stroškov TtK AZS za leto 2020 

 

Štev. Opis stroška Načrt za 2020 

1  Priročnik za tekočo sezono (priprava, prelom, tisk) 900 

2 Prevod pravil za atletska tekmovanja 2020-2022 2.000 

3 Letni posvet delegatov AZS 600 

4 Mednarodno sodelovanje 1.000 

5 Certifikacija štadionov 4.000 

6 Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa) 6,500 

7 Zavarovanje delegatov AZS 1.100 

8 Delovanje TK AZS (km, obiski organizatorjev) 2.500 

9 Enotna oblačila novih delegatov 100 

SKUPAJ 18.700 

 

 

Ljubljana, 13. november 2019 

 

Tekmovalno tehnična komisija AZS: 

Predsednik 

Andrej Udovč 

     

 



PRILOGA 1 

 

 

ZAPISNIK 
 

Korespondenčne seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je bila v 

ponedeljek, 28. oktobra 2019. 
 

 

Sodelovali:  Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Aleš Bezjak, Benjamin Piškur 
 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev državnih rekordov 

2. Predlog TtK za podelitev priznanj za leto 2019 

 

 

 

 

AD 1. 
 

REKORDI SLOVENIJE NA PROSTEM ZA LETO 2019 

 

ČLANI 

Cestni tek 10km 31:51  KREVS Mitja-89  ŠTA  26.06.2019 Bled 

 **31:13  KREVS Mitja-89  ŠTA  29.09.2019 Sl. Konjice 

 **30:52  KOKALJ Jan-97  KLC  27.10.2019 Ljubljana 

ČLANICE 

Palica 4.61  ŠUTEJ Tina-88  MASS  14.05.2011 Athens 

 ** 4.61  ŠUTEJ Tina-88  MASS  09.07.2019 Luzern 

 ** 4.63  ŠUTEJ Tina-88  MASS  17.07.2019 Jockgrim 

 ** 4.70  ŠUTEJ Tina-88  MASS  10.08.2019 Varaždin 

 ** 4.73  ŠUTEJ Tina-88  MASS  15.09.2019 Velenje 

2000 m 5:55.42  ROMAN Sonja-79  MB98  03.07.2008 Maribor 

 ** 5:47.15  LUKAN Klara-00  MASS  09.07.2019 Szekesfehervar 

Cestni tek 10km 37:47  KRŠINAR Neja-91 PAPEŽ  29.06.2019 Bled 

 **35:52  KRŠINAR Neja-91 PAPEŽ  29.09.2019 Sl. Konjice 

 **33:23  LUKAN Klara-00  MASS  27.10.2019 Ljubljana 

 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 20km 1:54:23  ČANADI Eva-00  KP  06.10.2019 Dunaj 

 **1:48:18  ČANADI Eva-00  KP  05.10.2019 Dunaj 

 

 

MLAJŠI ČLANI 

3.000m 8:17.77  KOKALJ Jan-97  KLC  25.06.2017 Tel Aviv 

 **  8:11.77  KOKALJ Jan-97  KLC  12.07.2019 Pordenone 

Cestni tek 10km 31:39  VEBER Borut-82  SEV  17.10.2004 Sl. Gradec 

 **30:52  KOKALJ Jan-97  KLC  27.10.2019 Ljubljana 

Disk 63.18  ČEH Kristjan-99  PT  02.06.2019 Halle 

 **63.82  ČEH Kristjan-99  PT  14.07.2019 Gävle 

 

 

 



STAREJŠI MLADINCI 

110m ovire 13.72 -0.3 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS  03.07.2019 Cluj 

 ** 13.72 +1.1 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS  07.07.2019 Györ 

 ** 13.66 +1.8 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS  18.07.2019 Boras 

Cestni tek 10 km **31:15  RIZMAL Mitja-01  RAD  27.10.2019 Ljubljana 

 

 

STAREJŠE MLADINKE 

2000 m 6:12.46  ROMAN Sonja-79  POM  27.04.1997 Leibnitz 

 ** 5:47.15  LUKAN Klara-00  MASS  09.07.2019 Szekesfehervar 

5000 m 16:11.34  LUKAN Klara-00  MASS  25.05.2019 Tampere 

 **  16:03.62  LUKAN Klara-00  MASS  21.07.2019 Boras 

Cestni tek 10km **33:23  LUKAN Klara-00  MASS  27.10.2019 Ljubljana 

Hoja 5000m 26:36.69  ČANADI Eva-00  KP  06.05.2018 Velenje 

 ** 25:39.36  ČANADI Eva-00  KP  07.09.2019 Sl. Gradec 

 ** 25:30.39  ČANADI Eva-00  KP  14.09.2019 Trst 

NAJBOLJŠI REZULTAT 
Hoja 3000m **14:57.37  ČANADI Eva-00  KP  31.08.2019 Ptuj 

 

MLAJŠI MLADINCI 

Cestni tek 10km  32:55  RIZMAL Mitja-01  RAD  30.09.2018 Sl. Konjice 

**32:43  MEDVED Jakob-02 TJL  27.10.2019 Ljubljana 

 

PIONIRJI – U16 

Kladivo-5 64.25  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT  16.05.2004 Slovenska Bistrica 

 **64.77  URBANČ Jakob-04 BRE  13.10.2019 Varaždin 

PIONIRKE - U14 

Krogla 13.44  ŠOLAR Patricija-02 AKR  22.08.2015 Radovljica 

 **14.07  LUŽNIK Nuša-06  SLG  29.09.2019 Koper   

 

 

Sklep št. 1 

TtK AZS potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2019. 

 

 

 

AD 2. 
 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS (TtK AZS) predlaga Komisiji za nagrade in priznanja AZS, da 

se v letu 2019 podelijo spodaj navedena priznanja: 

 

 

 

 

 

 

 



REKORDERSKA ZNAČKA 
Stanje 28.10.2019 

 

 

V skladu z 9. členom Pravilnika o priznanjih se priznanje Rekorderska značka podeli: 
 

 

REKORDI V DVORANI ZA LETO 2019 
 

ČLANI 
4 x 400 m 3:20.27 SLOVENIJA SLO 10.02.2019 Istanbul 
(absolutni)  ZUPANČIČ R.-00, MARKELJ R.-00, VUKOVIČ J.-00 GRAHOVAC G.-00 

 

 

 

REKORDI NA PROSTEM ZA LETO 2019 
 

 
 

ČLANI 

1000 m 2:20.12 PETRAČ Jan-95 MASS 15.06.2019 Šamorin 

cestni tek 10 km 31:51 KREVS Mitja-89 ŠTA 26.06.2019 Bled 

 31:13 KREVS Mitja-89 ŠTA 29.09.2019 Sl. Konjice 

 30:52 KOKALJ Jan-97 KLC 27.10.2019 Ljubljana  

4 x 400 m mešana3:20.66 SLOVENIJA SLO 23.06.2019 Minsk 

(reprezentanca)  JANEŽIČ L.-95, SMONKAR J.-92, MESEC KOŠIR L.-99, HORVAT A.-96  

 
 

 

ČLANICE 

2000 m  5:47.15 LUKAN Klara-00 MASS 09.07.2019 Szekesfehervar 

2000 m zap. 6:11.92 MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 05.06.2019 Ljubljana 

3000 m zap. 9:20.97 MIŠMAŠ Maruša-94 MASS 13.06.2019 Oslo 

Cestni tek 10 km 37:47 KRŠINAR Neja-91 PAPEŽ 29.06.2019 Bled 

 35:52 KRŠINAR Neja-91 PAPEŽ 29.09.2019 Sl. Konjice 

 33:23 LUKAN Klara-00 MASS 27.10.2019 Ljubljana 

Hoja 10.000 m 55:26.13 ČANADI Eva-00 KP 13.04.2019 Velenje 

Palica 4.61 ŠUTEJ Tina-88 MASS 09.07.2019 Luzern 

 4.63 ŠUTEJ Tina-88 MASS 17.07.2019 Jockgrim 

 4.70 ŠUTEJ Tina-88 MASS 10.08.2019 Varaždin 

 4.73 ŠUTEJ Tina-88 MASS 15.09.2019 Velenje 

 

 

 

 

ABSOLUTNI REPREZENTANTI SLOVENIJE 

 
Zdravko mi ni uspel predati seznama dosedanjega števila nastopov, zato predlaga, da podelimo ta 

priznanja naknadno. 

 
Sklep št. 2 

TtK AZS soglaša s kasnejšo podelitvijo priznanj. 

 

 

 

 



PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠEGA ORGANIZATORJA 

ATLETSKEGA TEKMOVANJA 
 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS (TtK AZS) je na korespondenčni seji dne 28. oktobra 2019 

sprejela sklep, da predlaga Komisiji za nagrade in priznanja AZS, da se v skladu s 15. členom 

Pravilnika o priznanjih podeli priznanje Atletskemu klubu Krka Novo mesto za najboljšega 

organizatorja atletskega tekmovanja za leto 2019. 
 

 

Obrazložitev:  

Atletski klub Novo mesto je uspešno izvedel večje število prvenstvenih tekmovanj tako v 

dvorani kot tudi na prostem. S pridobitvijo krožne dvorane je nase prevzel organizacijo vseh 

dvoranskih prvenstvenih tekmovanj. 

 

 

 

PLAKETA ATLETSKE ZVEZE SLOVENIJE 
 

 

 

V skladu s 4. členom Pravilnika o priznanjih AZS se izjemoma podeli: 

 

 

2019 

 

Zlato plaketo (dobitnik medalj na OI ali svetovnih prvenstvih) 

 
11. Svetovno prvenstvo za člane in članice, Osaka (JPN), 25.08. – 02.09.2007 
 

3. m. ŠESTAK Marija MASS troskok 14.72 

 

 

 

Bronasto plaketo (dobitnik medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji) 

 
12. Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice, Gävle (SWE), 11. – 14.07. 2019 

 
1. m. ČEH Kristjan PT disk 63.82 

 
25. Evropsko prvenstvo za starejše mladince in mladinke, Boras (SWE), 18. – 21.07. 2019 

 
1. m. LUKAN Klara MASS 5000m 16:03.62 

 

 

 

 

 

2018 

 

V letu 2018 ni bila podeljena nobena plaketa. 

 

 



2017 

 

Bronasto plaketo (dobitnik medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji): 

 
11. Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice, Bydgoszcz (POL), 13. – 16.07.2017 
 

1. m. JANEŽIČ Luka KLC 400m 45.33 (f) 

3. m. DOMJAN Veronika PT disk 58.48 (f) 

 
24. Evropsko prvenstvo za starejše mladince in mladinke, Grosseto (ITA), 20. – 23.07.2017 
 

2. m. ZUPIN Agata KAM 400m ovire 55.96 (f) 

 
14. Olimpijski festival evropske mladine, Györ (HUN), 24. – 29.07.2017 
 

3. m. KORDEŽ Mitja SLG 200m 21.76 (f) 

 

Opomba: 

Janežič Luka in Domjan Veronika prejela bronasto plaketo leta 2015! 

 

Posamezniki lahko v obdobju svojega delovanja v atletiki prejmejo vsa razpisana priznanja s 

tem, 

da med podelitvami mine najmanj 5 let. 

 

 

2016 

 

Zlato plaketo (dobitnik medalj na OI in svetovnih prvenstvih): 

 
13. Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, Podbrdo (SLO), 18.06.2016 
 

3. m. KOSOVELJ Mitja PAPEŽ 3:46:33 

2. m. Krkoč Lucija (Nanos), Bratina Jana (Nanos),  

Radinja Ajda (Škofja Loka) 

ekipno 13:59:51 

3. m. KRKOČ Lucija NANOS 4:30:43 

 

 

Srebrno plaketo (dobitnik medalj na članskih evropskih prvenstvih): 

 
23. Evropsko prvenstvo na prostem, Amsterdam (NED), 06. – 10.07.2016 
 

3. m. RENNER Robert KLC palica 5.50 (f) / (kv-5.50) 

 

Opomba: 

Renner Robert prejel bronasto plaketo leta 2015! 

 

Bronasto plaketo (dobitnik medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji): 

 
1. Evropsko prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, Tbilisi (GEO), 14. – 17.07.2016 
 

2. m. BEDRAČ Maja PT daljina 6.19 (f) / (KV-6.27) 

2. m. PEPELNAK Eva KLC troskok 13.03 (f) 

 

Opomba: 

Bedrač Maja in Pepelnak Eva prejeli bronasto plaketo leta 2015! 

 

Posamezniki lahko v obdobju svojega delovanja v atletiki prejmejo vsa razpisana priznanja s 

tem, 

da med podelitvami mine najmanj 5 let. 

 

http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21302&z_chk=64826
http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21302&z_chk=64826
http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21305&z_chk=59
http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21302&z_chk=64826


 

 

2015 

 

Bronasto plaketo (dobitnik medalj na svetovnih in evropskih prvenstvih v mladinski kategoriji): 

 
10. Svetovno prvenstvo za mlajše mladince in mladinke, Cali (COL), 15.- 19.07.2015 
 

3. m. BEDRAČ Maja PT daljina 6.22 (fin) 

 
10. Evropsko prvenstvo za mlajše člane in članice, Tallinn (EST), 09. – 12.07.2015 
 

1. m. RENNER Robert KLC palica 5.55 (fin) 

3. m. JANEŽIČ Luka KLC 400m 45.73 (fin) 

3. m. RUDOLF Žan MASS 800m 1:48.47 (fin) 

 
23. Evropsko prvenstvo za mladince in mladinke, Eskilstuna (SWE), 16.- 19.07.2015 
 

1. m. MUHAR Matija ASKR kopje 79.20 (fin) 

2. m. DOMJAN Veronika PT disk 56.63 (fin) 

 
13. Olimpijski festival evropske mladine, Tbilisi (GEO), 27.07. – 01.08.2015 
 

1. m. BEDRAČ Maja PT daljina 6.01 (f) 

2. m. CIMERMANČIČ Matevž DTO 2000m zapreke 6:13.66 (f) 

3. m. GRAHOVAC Gregor KLC 400m 48.56 (f) 

3. m. GLOJNARIČ Nika BRE 100m ovire 13.84 (f) 

(kv-13.78) 

3. m. PEPELNAK Eva KLC troskok 12.87 (f) 

 

 

 

 

NAJ KLUB LETA 2019 
 

Zaradi zdravstvenih težav in posledično pomanjkanju časa, nam ni uspelo sestaviti točkovnega zbira 

za podelitev priznanja za Naj klub leta 2019.  

 

Točkovalni sistem je precej zapleten, vendar je iz njega razvidno, da lahko zmagata samo MASS ali 

KLC. V grobem sem naredil primerjavo samo za ta dva kluba in rezultat je nedvoumen. MASS ima 

precejšnjo prednost pred KLC, zato predlagam, da se za NAJ KLUB 2019 razglasi AD MASS. 

 

 

Sklep št. 3 

TtK AZS predlaga AD MASS za NAJ KLUB 2019. 

 
 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 
 

 
 

      

 

http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21302&z_chk=64826
http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21302&z_chk=64826
http://iss.spic.si/iss/isst2102$prvenstvo.QueryViewByKey?p_id=21302&z_chk=64826

