
 

 

 

 

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 
 

 

1. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je potekala v sredo 10.2 

ob 19.00 preko spleta. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Aleš Bezjak, Niko Muhič, Andrej Jeriček 
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 18. seje 

2. Popravek rekordov 

3. Možnost izvedbe tekmovanj v marcu 

4. Sklep dopisne seje 

 

 

AD 1. 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 18. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 

Na 16. seji TtK AZS (08.10.2020) je bil sprejet sklep št. 15 o vodenju najboljših rezultatov v hoji v 

kategoriji mlajših članov / članic. Glede na izjavo Aljaža Požesa, ki o rezultatih ni bil obveščen je 

omenjeni sklep neveljaven. 

V primeru neupoštevanja določil AZS se takšni rezultati ne upoštevajo kot najboljši rezultat. 

 

MLAJŠI ČLANI  

NAJBOLJŠI REZULTATI 

Hoja 10.000 m     57:45.25 TESOVNIK Anže-98 MASS 13.04.2019 Velenje 

 **54:10.02 TESOVNIK Anže-98 MASS 03.10.2020 Nova Gorica 

MLAJŠE ČLANICE 

 NAJBOLJŠI REZULTATI 

Hoja 5000 m    **30:55.75 INTIHAR MARULC Ana-00 MASS 26.09.2020 Celje 

Hoja 10.000 m ** 1:05:41.29          INTIHAR MARULC Ana-00        KLC    03.10.2020      Nova Gorica 

 

Sklep št. 15 

TtK potrdi zgoraj navedene rezultate za nove najboljše rezultate na prostem za leto 2020. V kolikor 

bo v prihodnje spoštovano določilo kontrole dopinga, bo tak rezultat priznan kot državni rekord. 

 

 



Sklep št. 2 

TtK razveljavi sklep št. 15 sprejet na 16. seji TtK. Najboljši rezultati v tekmovalni hoji v 

kategoriji mlajših članov se ne priznajo zaradi neupoštevanja določil AZS. V kolikor bo v 

prihodnje spoštovano določilo kontrole dopinga, se rezultat v tekmovalni hoji na 10.000 m 

prizna kot državni rekord. 

 

 

 

AD 3. 

TtK je opravila razpravo o možnosti izvedbe tekmovanj za mlajše kategorije. V kolikor bo vlada 

dopustila izvedbo tekmovanj za mlajše kategorije je možnost izvedbe v marcu, sicer je potrebno 

opraviti razpravo o izvedbi dvoranskih tekmovanj v jesenskem delu sezone. 

 

 

Sklep št. 3 

V kolikor bo vlada Republike Slovenije sprostila ukrepe in dovolila organizacijo tekmovanj za 

mlajše kategorije, bomo v dvorani organizirali še: 

- Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke – sobota 6. marec 2021 

- Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke – sobota 13. marec 2021 

 

Sklep št. 4 

Zimsko prvenstvo v metih v članski in mlajši mladinski kategoriji zaenkrat ostane v 

nespremenjeni obliki 28.2.2021 na Ptuju. V kolikor vlada RS ne bo dovolila organizacije 

državnih prvenstev za mlajše kategorije, bo Zimsko prvenstvo Slovenije za mlajše mladince 

organizirano 13.3.2021 v Domžalah skupaj z Zimskim prvenstvom Slovenije v metih za starejši 

mladinski in pionirski kategoriji. 

 

Sklep št.5 

Tekmovanja v dvorani, ki ne bodo organizirana v zimskem delu tekmovalne sezone, bodo 

prestavljena na pozno jesenski čas (predvidoma november). 

 

 

 

AD 4. 

1. Na korespondenčni seji je TtK sprejela sklep, da se na podlagi 5.11.2 člena Tehničnih 

pravil, diskvalificira tekmovalca Klemna Bojanca. Klemen Bojanc je nastopil na 1. 

tekmi kvalifikacij za prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice v teku na 3000 

metrov, kjer je nastopil v obutvi, ki ni skladna s 5.13.3 členom Tehničnih pravil.  

 

 

 

 

Ljubljana, 11. februar 2021 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 


