
 

 

 

 

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 
 

 

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

16.12.2021 ob 20.00 preko spletne povezave ZOOM. 
 

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

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 10. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Potrditev rekordov 

4. Kršitev protidopinških pravil Martine Ratej 

5. Poročilo o delu TtK v letu 2021 

6. Načrt dela TtK za leto 2022 

7. Razno 

 

 

AD 1. 

  

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 10. seje TtK AZS. 

 

 

AD 2. 

 

 

12. december 2021  Prvenstvo Slovenije v teku na 100 km (organizator ŠD 

Tekači Vipavske doline) 
  

Na prvenstvu Slovenije v maratonu je nastopilo 28 tekmovalcev iz 9 klubov. Tekmovanje je bilo 

dobro pripravljeno in z vidika poteka za tekmovalce potekalo brez posebnosti in zapletov. 

Organizatorji si za pripravo tekmovanja zaslužijo pohvalo. 

 

Ocena dela služb: 

Vodenje tekmovanja   Objava rezultatov in napovedovanje  

Priprava tekmovališč in naprav; orodja   Ceremonial  

Tehnična služba   Red in disciplina na tekmovališčih  

Tajništvo tekmovanja   Sodniška služba  

Prijavnica   Skupna ocena  

 



AD 3.  
 

STAREJŠI MLADINCI 
Kladivo-6                     71.24                   EMBERŠIČ Jan-03                         DOM                                 23.06.2021       Celje 

                                *  71.68                   EMBERŠIČ Jan-03                         DOM                                 04.12.2021       Ptuj 

                                *  71.77                   EMBERŠIČ Jan-03                         DOM                                 04.12.2021       Ptuj 

                                *  72.40                   EMBERŠIČ Jan-03                         DOM                                 04.12.2021       Ptuj 

 

Sklep št. 2 

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

 

 

 

MLAJŠE ČLANICE 
Polmaraton              1:19:23                KOSOVELJ Mateja-88                  NANOS                             07.12.2008       San Remo 

                           **  1:18:53                GONZA Špela-01                          ŠTA                                    14.11.2021       Zagreb  

 

Sklep št. 3 

TtK AZS ne potrdi zgoraj navedenega rezultata za rekord na prostem, ker o rekordu ni bila 

obveščena Komisija za boj proti dopingu AZS. 

 

 

 

ČLANI 

 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
100 km                7:37:55                VIDETIČ Luka-84                             AKUS                             12.12.2021       Ajdovščina 

 

 

ČLANICE 

 
NAJBOLJŠI REZULTAT 
100 km                8:32:57                POTRČ Martina-91                            PMB                             12.12.2021       Ajdovščina 

 

Sklep št. 4 

TtK potrdi zgoraj navedena rezultata za najboljša rezultata na prostem za leto 2021. V 

kolikor v naslednjem letu rezultata ne bosta izboljšana, se jih potrdi za nova rekorda.  

 

 

 

 

AD 4. 
 

S strani SLOADO smo bili obveščeni o primeru kršitve protidopinških pravil in odločitve o 

posledicah kršitve v primeru atletinje Martine Ratej. Martini Ratej so  zaradi kršitev protidopinškega 

pravila - točke a) člena 32.2 Tekmovalnih pravil IAAF iz leta 2012, izrekli naslednje sankcije: 

- dvoletno obdobje izločitve, ki začne teči z dnem 11. 8. 2021, pri tem pa se všteje in upošteva že 

prestano obdobje začasne izključitve, ki je pričelo teči dne 9. 3. 2020; 

- diskvalificirani so vsi tekmovalni rezultati športnice, doseženi v obdobju 9. 8. 2012 – 9. 8. 2014. 

Odločitev, ki jo je sprejel senat disciplinske komisije SLOADO in tudi športnica, je dokončna. 

 



Sklep št. 5 

Martini Ratej se za obdobje 9.8.2012-9.8.2014 črtajo vsi rezultati. Popravijo se uvrstitve na 

posamičnih prvenstvih Slovenije in Atletskih pokalih Slovenije. Vsem upravičencem se podeli 

nove medalje. 

 

 

 

AD 5. 

Poročilo o delu Tehnično tekmovalne komisije v letu 2021 je v prilogi. 

 

 

AD 6. 

Načrt dela Tehnično tekmovalne komisije za leto 2022 je v prilogi. 

 
 

AD 7. 

S strani izbranega organizatorja, smo prejeli prošnjo za prestavitev PS za starejše mladince in 

mladinke ter PS za mlajše člane in članice na petek 1.7.2022 in soboto 2.7.2022. 

 

Sklep št. 6 

Prošnji se ne ugodi. Tekmovanje je zardi dvojnega programa predolgo, da bi lahko potekalo v 

petek popoldne. Zaradi časa dopustov je pot proti primorski ob petkih popoldne preveč 

nepredvidljiva, da bi klubi lahko normalno planirali prevoz na tekmovanje. 

 

Sklep št. 7 

V sezoni 2022 se bo pripravil Pravilnik o reklamah, ki bo veljal na tekmovanjih v Sloveniji. Do 

sprejema Pravilnika veljajo pravila Svetovne atletike (WA), ki dovoljujejo dve (2) reklami 

velikosti do 40 cm2 na posameznem kosu opreme. 

 

Sklep št. 8 

V sezoni 2022 se bo pričelo z doslednim izvajanjem določil Priročnika za atletsko sezono 2022 

4.1.12. (b), (c) in (č), ki govorijo o obveznostih društev in atletov na tekmovanju, pri čemer velja, 

da se za klubski dres v kategorijah do vključno U16 šteje tudi klubska majica. Za vse starostne 

kategorije velja, da mora tekmovalec/tekmovalka nositi spodnji del dresa v barvah društva. 

(b) Atleti vseh starostnih kategorij so dolžni nastopiti na tekmovanju v klubskih dresih. Vsako 

društvo mora do 20. januarja vsakega koledarskega leta posredovati v informacijski sistem 

AZS barvno fotografijo klubskega dresa (sprednja in hrbtna stran) z opisom barvnih 

kombinacij in reklam sponzorjev. Klubski dresi bodo objavljeni na spletni strani AZS, 

uporabljali pa se bodo tudi za kontrolo dresov v prijavnici. 

(c) Sodniki v prijavnici, štarter, glavni sodniki, vodje sodnikov pri posameznih disciplinah in 

delegat AZS opozorijo atlete na obvezno nošenje dresa in na posledice nastopa brez 

predpisanega dresa. Atlet, ki kljub opominu nastopi brez predpisanega dresa, se diskvalificira. 

(č) Nastopi v državnih reprezentančnih trenirkah in dresih niso dovoljeni na vseh prvenstvenih 

tekmovanjih po tem Priročniku. 

 

 



Tehnično-tekmovalna komisija je na dopisni seji obravnavala pobudo Strokovnega sveta AZS, o 

prestavitvi terminov prvenstvenih tekmovanj v krosu in organiziranju dodatnih tekmovanj, ki bi 

skupaj štela za pokal. 

 

Sklep 

Predlog za spremembe terminov državnih prvenstev je posredovan prepozno, da bi ga lahko 

upoštevali za prihajajočo tekmovalno sezono. Lahko pa se predlagatelji neposredno dogovorijo 

z zainteresiranimi organizatorji za kakšno dodatno tekmovanje izven naših potrjenih terminov. 

 

 

 

 

 

Ljubljana, 19. december 2021 

 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

Andrej Udovč 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRILOGA 
 

POROČILO O DELU 

TEHNIČNO-TEKMOVALNE KOMISIJE AZS 

ZA LETO 2021 
 

 

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 2020 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 2021 deset (10) rednih sej 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.  

 

 

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 2021 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 

2022, vse z namenom po izboljšanju organizacije tekmovanj. Podane so bile tudi strokovne pobude 

oziroma izhodišča za obravnavo na Strokovnem svetu AZS. 

 

Medtem, ko smo zimsko sezono v dvorani morali izpeljati z velikim sprotnim prilagajanjem 

koledarja tekmovanj omejitvam zaradi ukrepov za omejevanje epidemije Covid -19, pa na poletno 

le-ta ni imela večjega vpliva.  Da smo lahko uspešno izvedli načrtovana tekmovanja je tehnično-

tekmovalna komisija pripravila tudi specifična navodila za izvedbo tekmovanj v pogojih 

omejevanja okužb z virusom SarsCov 2. Tako zaradi omejitev povezanih z epidemijo Covid 19 

nismo uspeli izpeljati samo dvoranskih prvenstev za pionirke kategorije (U 16 in mlajši). 

 



Iz poročil delegatov in glavnih sodnikov je zaznati, da organizatorji v veliki miru uspeli spoštovati 

določila za izvedbo tekmovanj v pogojih omejevanja širjenja virusa, ki smo jih pripravili v okviru 

Tehnično tekmovalne komisije na podlagi uredb, ter priporočil NIJZ in OKS, da pa še vedno 

prepogosto pristopajo k organizaciji tekmovanj s premajhnim številom osebja ali pa službe sploh 

niso organizirane, čemur bomo v prihodnje namenili posebno pozornost. Večinoma so bila 

tekmovanja v letu 2021 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. Nas pa veseli, da 

je bil v letošnjem letu v celoti obnovljen atletski štadion v Kranju, ki ima sedaj tudi razsvetljavo za 

izvedbo nočnih tekmovanj. 

 

Na posvetu delegatov AZS v aprilu 2021 je bila 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. 

 

 

V Sloveniji so bili v letu 2021 na seznamu mednarodnih tehničnih uradnih oseb (ITO) EA - Andrej 

Udovč in Aleš Bezjak. Gabrijel Ambrožič je tehnični delegat WA za tekmovanja izven štadiona.  

 

 

V novembru 2021 je TtK AZS izvedla koledarsko borzo ter podelila društvom izvedbo 

prvenstvenih tekmovanj za leto 2022.  

 

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. 

 

Zaradi pandemije Covid 19 je kar nekaj programskih usmeritev, zapisanih v programu 2021, ostalo 

nerealiziranih in so prioriteta za leto 2022. To je predvsem izvedba certificiranja atletskih štadionov 

in izvedba izobraževanj za organizatorje tekmovanj, vodje prijavnic in tajništev ter seminar za 

Nacionalne tehnične uradne osebe – NTO. 

 

 

 

 

Ljubljana, 28. november 2021 

 

 

 

Tehnično tekmovalna komisija AZS 

predsednik 

Andrej Udovč 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAM DELA 

TEKMOVALNE KOMISIJE AZS V LETU 2022 - osnutek 

 

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 2022, 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, državnega prvenstva na 100 km v Ajdovščini in 

državnega prvenstva v teku na 12 ur v Kranju. 

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 

 

 

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 WA, prirejen za naše razmere in dopolnjen z našimi 

specifičnostmi. 

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 

- NTO 

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 2022. 

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

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

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

X. Dopolnitev in poenotenje opreme za vse delegate in glavne sodnike, da tudi s tem prispevamo k 

njihovi večji prepoznavnosti na tekmovanjih 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predlog finančnega načrta TTK za leto 2022 

 

Štev. Opis stroška Načrt za 2022 

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

2 Letni posvet delegatov AZS 600 

3 Mednarodno sodelovanje 1.000 

4 Certifikacija štadionov 3.000 

5 Strošek delegatov AZS (km, dnevnica, taksa) 6.500 

6 Zavarovanje delegatov AZS 1.100 

7 Delovanje TK AZS (km, obiski organizatorjev) 2.500 

8 Enotna oblačila delegatov 2.000 

9 Izvedba seminarjev (Vodje tekmovanj, vodje 

tajništev, NTO) 

2.400 

10 Priprava prevoda pravil za atletska tekmovanja 2.000 

SKUPAJ 21.000 

 

 

Ljubljana, 28. november 2021 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

                       Andrej Udovč 

          

 

 

 


