
 

 

 

 

Letališka cesta 33c,   1000    Ljubljana,   Slovenija  
  Tel: +386 (01) 520-69-12   Fax: +386 (01) 520-69-16 
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ZAPISNIK 
 

 

10. seje Tehnično tekmovalne komisije AZS (v nadaljevanju: TtK AZS), ki je potekala v četrtek 11.11 

ob 17.00 v sejni sobi AZS. 
 

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

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Potrditev rekordov 

4. Koledarska borza 

5. Spremembe Priročnika in tekmovalnega sistema 

6. Izbira Naj organizatorja 2021 

7. Razno 

 

 

AD 1. 

  

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 9. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 

 

 

24. oktober 2021  Prvenstvo Slovenije v maratonu (organizator Organizacijski 

odbor Ljubljanskega maratona) 
  

Na prvenstvu Slovenije v maratonu je nastopilo 29 tekmovalcev iz 14 klubov. 

Tekmovanje je bilo tradicionalno dobro pripravljeno, razen v pripravi urnika. Štart polmaratona in 

maratona je bil samo 15 minut za tekom na 10 km, zaradi česar so najhitrejši tekmovalci ujeli tekače 

na 10 km že po 4 kilometrih. 

Glavna slabost tekmovanja je bila sodniška služba. Sodnikov je bilo premalo, hkrati pa so 

pomanjkljivo opravljali svoje delo. Na trasi je bilo prisotnih veliko kolesarjev spremljevalcev, kar ni 

dovoljeno. Dan po tekmovanju je na račun spremljevalcev prispela pritožba na ravnanje zmagovalke 

Prvenstva Slovenije Anje Fink. O pritožbi je TtK odločala že na 9. seji. 

 



Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja 4,3  Objava rezultatov in napovedovanje 5,0 

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

Tehnična služba 4,6  Red in disciplina na tekmovališčih 4,0 

Tajništvo tekmovanja 5,0  Sodniška služba 4,1 

Prijavnica 5,0  Skupna ocena 8,09 

 

 

 

AD 3.  
 

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

 **32:32 LUKAN Klara-00 KLC 24.10.2021 Ljubljana 

    

MLAJŠI ČLANI 
Cestni tek 10 km 30:52 KOKALJ Jan-97 KLC 27.10.2019 Ljubljana 

 **30:51 RIZMAL Mitja-01 KLC 24.10.2021 Ljubljana 

 

MLAJŠE ČLANICE 
Cestni tek 10 km 40:50 PORI Nežka-87 KAK 19.10.2008 Slovenj Gradec 

 **32:32 LUKAN Klara-00 KLC 24.10.2021 Ljubljana 

  

 

PIONIRJI – U16 
4 x 300 m mešana 2:50.18  AD KRONOS, Ljubljana KRO 19.09.2020 Maribor 
(klub)   VACIK E.-06, KOVAČ Č.-05, ŽIBERT L.-05, ROTAR L.-05 

 * 2:47.85  AK ŠPELA, Grosuplje ŠPELA 06.09.2021 Brno 
   ADAM N.-06, LEBAR P.-06, SAGMEISTER G.-07, FERFOLJA N.-07 

 

Sklep št. 2 

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

 

 

 

AD 4. 

 
Društva so bila z dopisom dne 29. oktobra 2021 pozvana k oddaji kandidatur za organizacijo 

tekmovanj v letu 2022. TtK AZS je pregledala prispele kandidature za organizatorje tekmovanj v letu 

2022 in ugotovila, da vsi kandidati za organizatorje tekmovanj izpolnjujejo pogoje iz prvih treh alinej 

4. točke Pravil koledarske borze.  

 

Vsem društvom se je dne 8. novembra poslalo seznam tekmovanj v letu 2022, za katere ni kandidiral 

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

bila sreda, 10. november 2021 do 24.00 ure.  

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 sledeči sklep:  

 

Sklep št. 3 

1: TtK AZS pogojuje prevzem nepodeljenega tekmovanja za navedeno tekmovanje:  

03.09.2022 – Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke 

Tekmo prevzame organizator, ki bo pridobil izvedbo Prvenstva Slovenije mlajše člane in 

članice ter prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke. 

 

2: TtK AZS pogojuje prevzem nepodeljenega tekmovanja za navedeno tekmovanje: 

24.09.2021 – Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke 

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

in pionirke U16. 

 

Društva se hkrati še enkrat obvešča, da morajo v skladu s Pravili koledarske borze in dopisom z dne 

29.10.2021 pravočasno poravnati takso za kandidirano tekmovanje in predložiti soglasje upravljalca 

objekta najkasneje do pričetka koledarske borze. Poleg tega je potrebno navesti vodjo tekmovanja za 

posamezna tekmovanja. V primeru, da navedene zadeve ne bodo pravočasno urejene, se kandidata za 

organizatorja tekmovanja ne bo upoštevalo na koledarski borzi. 

 

Sklep št. 4 

 

Za organizacijo Prvenstev Slovenije za pionirje in pionirke U16, U14 in U12, v decembrskem 

terminu ni bilo izraženega interesa s strani klubov. Omenjenih tekmovanj se zato ne izvede. 

 

 

 

AD. 5 
 

Tekmovalna komisija je obravnavala izhodišča tekmovalnega sistema za leto 2022. Obravnavala je 

predloge in pobude klubov, ter spremembe splošnih določil v Priročniku za atletsko sezono 2022.  

 

 

4.1.4. (e) 

Doda se besedilo: 

Ob 12.00 uri bo na spletu objavljena lista udeležencev. Klubi imajo čas do 14.00 ure, da brez 

stroškov in omejitev prijavijo tekmovalca. Po tem času je prijava možna le s plačilom stroškov 

zamujene prijave in le do popolnitve skupin. 

 

4.1.4. (g) 

Prijave na vsa pokalna tekmovanja se preko spletne prijave zaključijo v četrtek ob 12.00 uri. V kolikor 

se tekmovanje prične v petek, se prijave na tekmovanje zaključijo v sredo ob 12.00 uri. 

 

4.1.6.2. (c) 

Rok izdelave štartne liste se podaljša do 18.00 ure. 



4.1.8. (č) 

Besedilo se spremeni iz: 

- napravo za zaznavanje napačnega štarta, ki je obvezna na vseh tekmovanjih, od starostne 

kategorije (U16) dalje, 

v 

- napravo za zaznavanje napačnega štarta, ki je obvezna na prvenstvenih tekmovanjih, od 

starostne kategorije (U16) dalje, 

V primeru, da se na mitingu ne bo uporabljala naprava za zaznavanje napačnega štarta, mora 

organizator to navesti v razpisu tekmovanja. Rezultati doseženi na tekmovanju brez naprave 

za zaznavanje napačnega strata niso priznani za rekord ali doseženo normo za mednarodno 

tekmovanje. 

   

 

URNIKI 

Urniki se uskladijo tako, da bodo tekmovalci imeli dovolj časa za regeneracijo med posameznimi 

krogi tekmovanja in med sprinterskimi disciplinami ter štafeto. 

  

 

POBUDE KLUBOV  

Tekom leta smo prejeli nekaj pobud s strani klubov, ki so se nanašala na različna področja. Nekatere 

predloge smo upoštevali že pri pripravi koledarja in pri pripravi Priročnika za leto 2022. Klubi bodo 

odgovore na pobude prejeli po elektronski pošti. 

 

 

Sklep št.5  

Atletski pokal Slovenije za člane in članice bo organiziran v septembru, zato bo sistem 

prijavljanja na tekmovanje enak, kot je bil v letu 2020. 

 

TtK AZS bo objavila letne tablice na prostem za leto 2022 najkasneje do ponedeljka 5. septembra 

2022. Ko atletsko društvo prejme letne tablice na prostem za leto 2022, mora najkasneje do srede, 7. 

septembra 2022 do 12.00 ure opraviti prijavo svojih atletov v IS AZS. 

 

 

Sklep št. 6 

Tehnično tekmovalna komisija na Upravni odbor AZS podaja predlog o dvigu startnine za mnogoboje 

in sicer: 

- Četveroboj 12 € 

- Sedmeroboj 21 € 

- Osmeroboj 24 € 

- Deseteroboj 30 € 

Startnina za četveroboj ostaja nespremenjena. Startnina za ostale mnogoboje je izračunana po pravilu 

3 € na posamezni štart.  

 

Na UO AZS podajamo predlog o enotni ceni startnine na ekipnih tekmovanjih. Za vsa ekipna 

prvenstva, ne glede na število nastopajočih, predlagamo startnino 7 EUR na nastop. 

 

 

 

 

 



 

AD. 6 

REKORDERSKA ZNAČKA 
 

 

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

 

REKORDI V DVORANI ZA LETO 2021 
 

ČLANICE 
4 x 400 m     3:41.50 SLOVENIJA SLO 20.02.2021 Istanbul 
(absolutni) POGOREVC M.-96, SADEK V.-03, MIŠMAŠ ZRIMŠEK M.-94, HORVAT A.-96 

 

 

REKORDI NA PROSTEM ZA LETO 2021 
 

 
 

ČLANI 
800 m 1:45.15  RUDOLF Žan-93 MASS 04.08.2021 Pfungstadt (GER) 

Cestni tek 10 km 29:21 KOBE Primož-81 KRKA 07.03.2021 Berlin 

Disk 69.52  ČEH Kristjan-99 PT 27.05.2021 Ptuj 

       70.35 ČEH Kristjan-99 PT 26.06.2021 Kuortane 

 

 

ČLANICE 
2000 m 5:40.91  LUKAN Klara-00 KLC 14.09.2021 Zagreb 

3000 m zap. 9:16.82  MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša-94 MASS 28.05.2021 Doha 

 9:14.84  MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša-94 MASS 04.08.2021 Tokio 

Cestni tek 10 km 32:32 LUKAN Klara-00 KLC 24.10.2021 Ljubljana 

4 x 400 m 3:30.90  SLOVENIJA SLO 22.06.2021 Stara Zagora 
(reprezentanca)   ZUPIN A.-98, SMONKAR J.-92, POGOREVC M.-96, HORVAT A.-96 

Palica        4.76  ŠUTEJ Tina-88 KLC 11.09.2021 Ljubljana 

 

 

ABSOLUTNI REPREZENTANTI SLOVENIJE - 2021 
 

V skladu z 10. členom Pravilnika o priznanjih se priznanje Absolutni reprezentanti Slovenije podeli: 
 

MOŠKI 
 

1. JANEŽIČ Luka 95 AD Kladivar, Celje 25 (2013-2021) 

2. RUDOLF Žan 93 AD MASS, Ljubljana 25 (2010-2021) 

3. RENNER Robert 94 AD MASS, Ljubljana 15 (2010-2021) 

4. ZUPANČIČ Blaž 95 AD MASS, Ljubljana 15 (2014-2021) 

 

ŽENSKE 
 

1. DOMJAN Veronika 96 AK Ptuj 20 (2013-2021) 

2. HORVAT Anita 96 AK Velenje 20 (2014-2021) 

3. MIŠMAŠ ZRIMŠEK Maruša 94 AD MASS, Ljubljana 20 (2010- 2021) 

4. POGOREVC Maja 96 AK Slovenj Gradec 10 (2013-2021) 

5. TOMIČIĆ PREZELJ Joni 93 AK Olimpija, Ljubljana 10 (2014-2021) 



 

 

PRIZNANJE ZA NAJBOLJŠEGA ORGANIZATORJA 

ATLETSKEGA TEKMOVANJA - 2021 
 

V skladu s 15. členom Pravilnika o nagradah in priznanjih predlaga TtK AZS naj organizatorja. 

 
Sklep št. 7 

Športnemu društvu AD Posočje Tolmin se podeli priznanje za že drugo leto zapored zelo dobro 

organizacijo Prvenstva Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke 

(U14). Organizator se je pri izvedbi omenjenega tekmovanja izredno potrudil in z zelo zavzetim 

organizacijskim odborom in prostovoljci, ki s svojo pozitivno energijo bogatijo športno 

prireditev, pripravil odličnen atletski dogodek vreden pohvale in posnemanja! 

 

 

 

AD. 7 
Na mitingu v Tolminu je tekmovalec nastopil v teku na 400 metrov čeprav je bil na štartu sam. 

Prijavljeni so bili trije tekmovalci, na štartu pa se je pojavil samo Skočir Andrej (PSČ). 

 

 

Sklep št. 8 

 

Na Atletskem mitingu Tolmin je v disciplini 400 m nastopil samo en tekmovalec. Po določilu 

4.1.10. (e) Priročnika za atletsko sezono 2021, se disciplina ne bi smela izvesti. Rezultat 

tekmovalca v teku na 400 m Andreja Skočirja (PSČ) se razveljavi. 

 

 

 

 

Ljubljana, 15. november 2021 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

Andrej Udovč 

 

 
 

 


