
 

 

 

 

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 
 

 

5. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki bo potekala v četrtek 10. 

junija ob 18.00 v prostorih AZS. 
 

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

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 4. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Potrditev rekordov 

4. Razno 

 

 

AD 1. 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 4. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 

22.-23. maj 2021  Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke 

(organizator AD Mass Ljubljana) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 330 atletov in atletinj iz 38 društev.  

Tekmovanje je potekalo v mrazu in v nedeljo tudi z močnimi nalivi. Zaradi vremena je bil skok v 

višino za moške in skok v daljino za ženske prestavljen v dvorano. Skok s palico so zaradi slabega 

stanja blazin izvedli v dvorani. Začetek tekmovanja v soboto je bil prestavljen na zgodnejšo uro zaradi 

nogometne tekme, ki je popoldne potekala na stadionu.  

Pri disciplini tekmovalne hoje je prišlo do zapleta, saj na tekmovanje niso prišli delegirani sodniki za 

hojo, prav tako ni bilo pripravljenega izogibališča, prisotni sodniki pa niso imeli opreme za sojenje 

tekmovalne hoje. V disciplini tekmovalne hoje je bil popravljen državni rekord. 

Prijavnica ni bila ograjena.  

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 4,7  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

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

Tehnična služba 4,5  Red in disciplina na tekmovališčih 4,8 

Tajništvo tekmovanja 4,0  Sodniška služba 4,32 

Prijavnica 3,9  Skupna ocena 7,78 

 

Sklep št. 2 

S potrditvijo državnega rekorda Jake Grabnerja se počaka do razjasnitve vseh okoliščin 

skladnosti izvedbe discipline po Pravilih za atletska tekmovanja. Potrebno je opraviti pogovor 

s prisotnimi sodniki in SO atletskih sodnikov Slovenije. 

 



Sklep št. 3 

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

MASS: Peterle Amadej (krogla, kladivo, kopje), Žuvela Lucija (kopje), Korent Tristan Alessandro 

(200m), Potočar Živa (400m ov) 

KRKA: Muhič Rok (krogla), Dragišić Taja (100m, 200m), Vrtačič Teja (daljina) 

KRO: Bukovec Jan (100m, 200m), Glavan Svit (100m, 200m), Đekanović Luka (disk), Bartol Erazem 

(200m), Logar Špela (200m) 

VEL: Romanić Malik (200m), Halilović Selman (200m) 

SLG: Kelaidis Melina (100m, 400m, 200m) 

KLC: Badnjević Vajdič Mirjam (kopje) 

MED: Rokavec Ana (400m) 

ŠTA: Beber Jurij (200m) 

ŠL: Rajšek Klara (800m) 

AKK: Bobnar Zoja (200m) 

TRK: Likar Brina (daljina) 

KAK: Navodnik Hanna Paulina (daljina), Pangerc Tia (200m) 

GO: Brun Alja (400m ov) 

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 starejše mladince in mladinke niso nastopile štafete: 

ŠTA: 4x400 m (moški) 

SLG: 4x400 m (ženske) 

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

v višini 20 € za vsak nenastop. 

 

 

 

 

 

 

27. maj 2021  Atletski miting Ptuj 2021 ter Memorial Roberta Preloga 

(organizator AK Ptuj) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 180 atletov in atletinj iz 20 društev in 7 držav. Tekma je bila dobro 

pripravljena in vodena. Zaradi močnega naliva je bila tekma najprej prekinjena, nato pa je bil 

odpovedan tek na 200 metrov. Troskok se je izvedel v dvorani. 

 

Ocena dela služb: 

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

Priprava tekmovališč in naprav; orodja 4,1  Ceremonial 5,0 

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

Tajništvo tekmovanja 4,5  Sodniška služba 4,7 

Prijavnica 4,8  Skupna ocena 8,00 

 

 

 

 

 

 



29. maj 2021  21. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica ter 

Stepišnikov memorial v metu kladiva in memorial Marjana 

Štimca v suvanju krogle (organizator AD Slovenska Bistrica) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 288 atletov in atletinj iz 29 društev in 9 držav. 

Tekma je bila odlično pripravljena in vodena. Po teku 3. skupine v teku na 100 metrov je tekmovalec 

Aleksa Kijanović podal ugovor, da mu je pri startu spodneslo štartni blok. GS je ugodil ugovoru in 

mu dovolil nastop v 5. skupini. Tekmovalec je nastopil na progi, ki je bila prazna zaradi nenastopa 

tekmovalca iz Hrvaške.  

Tekmovalec Bor Krošl je podal ugovor zaradi zadrževanja v prijavnici in posledično zamude štarta v 

1. skupini teka na 100 metrov. Ugovor je bil sprejet, zato so mu dovolili nastop v 3. skupini.  

 

Ocena dela služb: 

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

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

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

Tajništvo tekmovanja 4,9  Sodniška služba 4,73 

Prijavnica 4,9  Skupna ocena 8,43 

 

 

 

 

05.-06 junij 2021  Prvenstvo Slovenije za člane in članice  

(organizator AK Triglav Kranj)  

 

Na tekmovanju je nastopilo 366 tekmovalcev iz 34 društev.  

Površina kroga pri disku in kladivu je pregladka. Travnati del metališča pri metu kopja je preveč 

dvignjen, vzdolžni nagib terena ni v okviru dopustnih toleranc. Tekmo je pripravila in vodila 

pomočnica vodje tekmovanja. Vse težave so se hitro reševale, vendar pa se je poznalo, da že dolgo 

niso organizirali tekmovanja na tem nivoju. Tajništvo je štartalo dobro, nato pa so se pojavile težave 

pri prenašanju zapisnikov in rezultatov. Tehnična služba (sicer dovolj številčna) se je nekontrolirano 

gibala po stadionu. Na tekmovanju je potekala kontrola dopinga, vsak dan je bilo predvidenih 5+1 

vzorcev. 

Zaradi prepozne zamenjave tekmovalca (brez zdravniškega potrdila) AD Kronos za tek štafetni tek 

4x400 metrov, se diskvalificira štafeto AD Kronos. 

Tekmovanje je sicer potekalo tekoče in brez večjih težav. Pohvaliti gre zagrizenost posameznikov. 

Za naslednjič pa bodo morali bolje postaviti hierarhijo vodenja, da bodo stvari bolje funkcionirale. 

Ocena naj bo vzpodbuda za nadaljnje delo, saj bi lahko tekmo izpeljali na veliko višji ravni. 

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 3,5  Objava rezultatov in napovedovanje 4,9 

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

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

Tajništvo tekmovanja 3,0  Sodniška služba 4,2 

Prijavnica 5,0  Skupna ocena 7,35 

 

PRIPOROČILO 

Tekmovanje je potekalo v organizaciji kluba, ki že dolgo ni organiziralo tekmovanja na tako 

visoki ravni. Organizatorju se priporoča, da se ob prvi priložnosti udeleži izobraževanja za 

organizatorje tekmovanj. Prav tako se priporoča, da večkrat kandidirajo za prvenstvena 

tekmovanja, saj bodo tako z več prakse, bolje utečeni za organizacijo tekmovanj. 

 



Sklep št. 5 

Na prvenstvu Slovenije za člane in članice niso nastopili: 

ŠTA:  Beber Jurij (100m, 200m), Hafner Manca (1500m) 

TRK:  Čerin Ožbej (100m), Teršek Robert (kopje), Sodnik Vesna (daljina) 

SLG:  Prednik Aljaž (daljina, troskok), Bricman Leja (disk) 

ASB:  Dovnik Damjan (400m) 

MASS: Grbić Dino (5000m) 

KAK:  Topler Denisa (100m) 

KRO:  Glavan Svit (200m), Kline Neja (daljina) 

KLC:  Benko Žiga (200m), Janežič Ivan Janez (200m), Oparenović Blaž (200m) 

VEL:  Šalomon Timotej (200m) 

OL:  Kumar Gal (200m) 

SEV:  Povšič Miha (3000m) 

BRE:  Glojnarič Nika (200m) 

AKR:  Pačnik Eva (daljina) 

ŠL:  Globočnik Maša (800m) 

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. 6 

Na prvenstvu Slovenije za člane in članice niso nastopile štafete: 

GO:  4x100m (moški) 

MASS: 4x100m (ženske) 

KLC:  4x400m (moški) 

SLG:  4x400m (ženske-2) 

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. 7 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2021 je TtK AZS upoštevala zamujeno prijavo. 
MASS: Mljač Brina (800m) 

 

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

v višini 60 EUR. 

 

 

 

 

 

 

9. junij 2021  Mednarodni atletski miting in 8. Memorial Iztoka Ciglariča 

v teku na 1500 m (organizator AD Poljane Maribor) 

 
Na tekmovanju je nastopilo 243 tekmovalcev iz 24 društev in 8 držav. 

Tekmovanje je bilo prestavljeno za pol ure. Vzrok je bila zapora cest zaradi kolesarske dirke. 

Tekmovanje je bilo dobro organizirano in vodeno. 

Ocena dela služb: 

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

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

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

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,67 

Prijavnica 3,0  Skupna ocena 8,03 

 



AD. 3 

 
ČLANI 
Disk 68.75 ERU23 ČEH Kristjan-99 PT 23.06.2020 Maribor 

 **  69.52  ČEH Kristjan-99 PT 27.05.2021 Ptuj 

 

ČLANICE 
3000 m zap. 9:20.68  MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša-94 MASS 13.09.2020 Berlin 

 **  9:16.82  MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša-94 MASS 28.05.2021 Doha 

 

MLAJŠI ČLANI 
110 m ovire 13.90 +1.8 ZLATNAR Damjan-77 ŽAK 08.05.1999 Celje 

 **  13.88 +1.4 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 27.05.2021 Jacksonville 

 **  13.69 +1.7 DEMŠAR Filip Jakob-00 MASS 28.05.2021 Jacksonville 

Disk 68.75 ERU23 ČEH Kristjan-99 PT 23.06.2020 Maribor 

 **  69.52  ČEH Kristjan-99 PT 27.05.2021 Ptuj 

 

MLAJŠE ČLANICE 
3000 m 9:02.19  LUKAN Klara-00 MASS 23.06.2020 Maribor 

 **  9:00.10  LUKAN Klara-00 KLC 06.06.2021 Kranj 

5000 m 15:34.48  LUKAN Klara-00 KLC 15.05.2021 Karlsruhe  

 **  15:23.90  LUKAN Klara-00 KLC 01.06.2021 Montreuil 

 

MLAJŠI MLADINCI 

Kladivo-6   64.92  BOGOVIČ Tomaž-89 FIT 18.03.2006 Koper 

 * 65.25  URBANČ Jakob-04 BRE 23.05.2021 Ljubljana 

Kladivo-5    71.05  EMBERŠIČ Jan-03 DOM 07.06.2020 Domžale 

 71.05  URBANČ Jakob-04 BRE 28.02.2021 Ptuj 

 * 71.52  URBANČ Jakob-04 BRE 09.06.2021 Maribor 

 

 

Sklep št. 8 

TtK potrdi zgoraj navedene rezultate za nove rekorde na prostem za leto 2021.  

 

 

 

AD. 4 
 

Na UO AZS so bile predstavljene pobude Združenja atletskih trenerjev Slovenije, ki se nanašajo tudi 

na delo Tehnično tekmovalne komisije. TtK bo obravnavala pobude takoj, ko jih bo ZATS poslal na 

TtK. 

 

 

V zadnjem obdobju se pojavljajo prošnje za uvrstitev invalidnih tekmovalcev v startno listo 

prvenstvenih tekmovanj in mitingov. 

 

Sklep št. 9 

Tehnično tekmovalna komisija ne dovoli nastopov invalidnih tekmovalcev v sklopu 

prvenstvenih tekmovanj (velja tudi za nastope izven konkurence).  

TtK podpira nastopanje invalidnih tekmovalcev na mitingih po Sloveniji, vendar je potrebno 

tekmovalce uvrstiti v ločeno skupino in voditi ločen zapisnik, saj po Pravilih  za atletska 

tekmovanja WA tekmovalci, ki potrebujejo kakršnokoli fizično (npr. vodniki) ali tehnično 

pomoč, na stadionskih tekmovanjih ne smejo nastopiti skupaj z ostalimi tekmovalci.  

 

 

 



Na tekmovanjih se dogaja, da se teki čez ovire za odhod iz prijavnice tretirajo kot ostale tekaške 

discipline, pri čemer pa tekmovalci na večini stadionov nimajo možnosti specialnega ogrevanja pred 

disciplino. 

 

Sklep št. 10 

V vzorec Tehničnih navodil se zapiše odhod v prijavnico in iz prijavnice na tekmovališče 

posebej za ovire. Delegat naj prilagodi čas odhoda tudi glede na specifiko stadiona, kjer se 

tekma odvija. 

 

 

 

 

Ljubljana, 15. junij 2021 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 


