
 

 

 

 

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 
 

 

4. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je potekala 20.5 ob 20.00 

preko spleta. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Aleš Bezjak, Andrej Jeriček 

Odsotni: Niko Muhič 
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Potrditev rekordov 

4. Sklepi dopisnih sej 

5. Razno 

 

 

AD 1. 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 3. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 

8. maj 2021  Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke 

(organizator AK Velenje) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 425 atletov in atletinj iz 40 društev.  

Tekmovanje je bilo sicer dobro organizirano in vodeno. Glavni sodnik za teke je prišel na tekmovanje 

brez opravljenega Covid testa, prav tako ni izkoristil možnosti za testiranje pred pričetkom 

tekmovanja. Vodstvo tekmovanja mu ni dovolilo opravljati sodniške funkcije, zato ga je nadomestil 

Matija Molnar.  

V 6. skupini teka na 200 metrov MME je naprava za zaznavanje napačnega štarta zaznala skupinski 

pobeg. Štarterji niso opazili pobega, zato teka niso ustavili. Po pregledu štartnega diagrama in tudi 

posveta s predsednikom TtK, teka niso ponavljali, saj obstaja možnost, da je prišlo do tehnične napake 

v sistemu. 

 
 
 



Sklep št. 2 

Rezultati 6. skupine teka mlajših mladink na 200 metrov se ne priznajo za statistiko.  

 

Ocena dela služb: 

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

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

Tehnična služba 4,5  Red in disciplina na tekmovališčih 4,5 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,2 

Prijavnica 4,8  Skupna ocena 8,07 

 

Sklep št. 3 

Na atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 

MASS: Vetsch Julijan (100m), Pogačnik Alja (200m) 

KRO: Salerno Dante (100m) 

TRK: Rebolj Tim (100m), Kovše Neža (kladivo) 

KAK: Vidali Voranc (200m) 

DOM: Pene Anja (200m) 

ŽALEC: Ranzinger Sara (200m) 

KOČ: Glušac Teja (200m) 

SLG: Šverc Manca (200m) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

Sklep št. 4 

Na atletskem pokalu Slovenije za mlajše mladince in mladinke niso nastopile štafete: 

MASS: 4x100 m (moški) 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2021 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 

 

 

 

 

8. maj 2021  PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in 

pionirke U12  (organizator AD Štajerska) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 83 atletov in atletinj iz 18 društev.  

Tekma je bila odlično pripravljena in vodena. Potekala je brez težav in posebnosti. 

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 4,8  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

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

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

Tajništvo tekmovanja 4,0  Sodniška služba 4,7 

Prijavnica 4,0  Skupna ocena 8,20 

 

Sklep št. 5 

Na PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12 niso nastopili: 

AADS: Gospodarič Orsag Žiga (četveroboj) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 



9. maj 2021  PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in 

pionirke U14  (organizator AD Posočje) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 190 atletov in atletinj iz 20 društev.  

Tekma je bila odlično pripravljena in vodena. Organizator si zasluži vse pohvale. 

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 5,0  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 5,0  Sodniška služba 5,0 

Prijavnica 5,0  Skupna ocena 8,75 

 

Sklep št. 6 

Na PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14 niso nastopili: 

PSČ:  Likar Tine, Domenih Luketa Petja, Nikolaš Orel Naja (četveroboj) 

MASS: Hermann Lan Ruben (četveroboj) 

TRK:  Pajnić Sara (četveroboj) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 

 

 

15. maj 2021  Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16 

(organizator AK Koper) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 475 tekmovalcev iz 38 klubov. Vodja tekmovanja si zasluži pohvalo za 

požrtvovalno delo, vendar je zaradi preobremenjenosti prihajalo do napak. Vodja je skrbel za vse, 

prave pomoči pa ni bil deležen. Tajništvo ni opravilo svojega dela, saj je zapisnike tik pred začetkom 

tekmovanja tiskal Timing. Prepozno pripravljena kontrola orodja. Varnostna služba ni delovala, saj 

so proti koncu na tribune prišli gledalci, ki so jih potem odstranili. Organizacija sodniške službe je 

bila brez repa in glave. Tehnično službo je na terenu urejal vodja tekmovanja. Kljub številnim 

pomanjkljivostim in kaosu je tekmovanje potekalo brez večjih težav in po urniku. 

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 4,0  Objava rezultatov in napovedovanje 3,0 

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

Tehnična služba 2,0  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 2,0  Sodniška služba 3,55 

Prijavnica 4,0  Skupna ocena 6,23 

 

Priporočilo TtK 

Tehnično tekmovalna komisija opaža, da je potrebno v Kopru vzpostaviti celovitejšo ekipo za 

organizacijo atletskih tekmovanj. Vse preveč je odvisno od enega samega človeka, ki je hkrati 

vodja tekmovanja, vodja tehnične službe in sodnik. Organizatorje tekmovanja v Kopru 

pozivamo, da pred organizacijo naslednjega tekmovanja bolje razdelijo vloge med 

posameznimi odgovornimi osebami, ki bodo nato dejansko vodili vsak svoj segment 

tekmovanja.  

 

 

 

 



Sklep št. 7 

Na ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 

AKR: Pačnik Jaka (hoja), Jožef Ana (1000m) 

MASS: Bergant Timotej (krogla), Pavasovič Sofija (300m) 

KP: Mirkovič Andrej (100m) 

AKŠ: Lakner Matija (1000m) 

KRKA: Rifelj Nina (palica) 

KAK: Lupša Lena (2000m) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2021 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 8 

Na ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke U16 niso nastopile štafete: 

VEL: 4x300 m (moški) 

V skladu s točko 4.1.20., alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2021 mora društva plačati kazen 

v višini 20 € za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 9 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2021 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
AKK: DiLenardo Tara (hoja) 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2021 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 

 

 

 

15. – 16. maj 2021  Kvalifikacije atletskega pokala Slovenije za člane in članice 

(organizator AK Ptuj) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 220 tekmovalcev iz 28 klubov. Tekmovanje je bilo dobro organizirano 

in vodeno. Zaradi neurja je prišlo do prekinitve tekmovanja. V kolikor je potrebno seliti teodolit, je 

pri načrtovanju urnika potrebno paziti na razmak med metalskimi disciplinami saj to terja nekaj časa.  

 

Ocena dela služb: 

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

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 5,0  Ceremonial 4,9 

Tehnična služba 4,9  Red in disciplina na tekmovališčih 5,0 

Tajništvo tekmovanja 4,9  Sodniška služba 4,73 

Prijavnica 4,9  Skupna ocena 8,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AD. 3 
 

MLAJŠE ČLANICE 
5000 m                  15:59.71                   LUKAN Klara-00                            MASS                               04.07.2020       Ljubljana 
                        **  15:34.48                   LUKAN Klara-00                            KLC                                  15.05.2021       Karlsruhe 

 

Sklep št. 10 

TtK potrdi zgoraj navedeni rezultat za nov rekord na prostem za leto 2021.  

 

 

 

AD. 4 

 
Tehnično tekmovalna komisija je na dopisni seji 18.5.2021 sprejela: 

 

Sklep 

V okviru atletskega pokala Slovenije za starejše mladince in mladinke lahko izven konkurence 

nastopijo pionirji in pionirke U16. Njihovi dosežki ne štejejo za skupni seštevek klubov, prav 

tako ne morejo kandidirati za medalje. Pionirji in pionirke U16 lahko nastopijo v vseh 

disciplinah, razen v štafeti. 

 

 

 

AD. 5 
 

Zaradi prestavitve reprezentančnega srečanja mlajših mladincev in mladink, ki tradicionalno poteka 

v Bressanoneju, na nedeljo 05.09.2021 smo primorani spremeniti koledar tekmovanja za letošnjo 

sezono. V soboto 04.09.2021 bi moralo v Novi Gorici potekati ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše 

mladince in mladinke. Ker bo srečanje »Brixia 2021« edino letošnje reprezentančno srečanje za 

starostno kategorijo mlajših mladincev, je potrebno poiskati nov datum za ekipno prvenstvo Slovenije 

za mlajše mladince in mladinke. 

 

Sklep št. 11 

Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke se prestavi na nedeljo, 29.8.2021. 

Tekmovanje je prestavljeno v termin pred »Brixio 2021«, da lahko služi kot izbirno tekmovanje 

za sestavo reprezentance.  

 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 21. maj 2021 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 

 


