
 

 

 

 

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 
 

 

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

6. decembra ob 18.30  preko ZOOM povezave. 
 

Prisotni:  Andrej Udovč, Aleš Bezjak, Niko Muhič  

Opravičeno odsoten: Andrej Jeriček  
 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 16. seje 

2. Analiza poročil delegatov AZS in glavnih sodnikov 

3. Potrditev rekordov 

4. Razno 

 

 

 

AD 1. 

 

Sklep št. 1 

Potrdi se zapisnik 16. seje TtK AZS. 

 

 

 

AD 2. 

 

21. avgust 2022 Miting Zvezde prihodnosti 2022  

(organizator AK Bled) 
  

Test pištole ni bil opravljen v prisotnosti glavnega sodnika. Zapisniki na tekih so se delali 

samo za daljše teke. Tekmovališča so bila slabo pripravljena. Štartne številke za daljše teke so 

dodali na zahtevo GS. Ni bilo tehničnih navodil in liste udeležencev.  

 

 

28. avgust 2022 Miting Jernejevo 2022  

(organizator AK Šentjernej) 
  

Stadion je že v slabem stanju, tekališče in zaletišče za skok v daljino je zelo neravno. 

 



3. september 2022 Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince  

(organizator AK Gorica) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 241 tekmovalcev iz 28 klubov. 

Tekmovanje se je zaradi nesreče na avtocesti začelo s 60 minutno zamudo. Tekmovanje se je 

odvijalo hitreje, kot po urniku, tako da se je zaključilo le 30 minut po predvidenem urniku. 

Organizator je pripravil predajne prostore po navodilih iz Priročnika, ki pa so napačna in jih je 

potrebno popraviti. Pohvala vsem službam, ki so tokrat dobro opravile svoje delo.  

 

Sklep št. 2 

Na Ekipnem PS za mlajše mladince in mladinke niso nastopili: 
PMB: POROPAT Tai (400m) 

AKŠ: FILEJ Val (1500m) 

ŠTA: KOTELEVSKA Alisa (100m) 

MASS: GAJIČ Eva (400m), POGAČNIK Alja (2000m zap.) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 

9. – 10. september 2022 Atletski pokal Slovenije za člane in članice  

(organizator AD Mass, Ljubljana) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 287 tekmovalcev iz 25 klubov. 

Drugi dan tekmovanja je bilo tekmovanje zaradi naliva prekinjeno in se je nadaljevalo z zamudo 

od 30 do 44 minut. Tekališče je načeto do te mere, da so boljše tekače razvrščali na proge od 5 

do 8, saj je tam proga boljša. Prestopno deščico za daljinske skoke je zelo težko umestiti v 

odrivno desko. Na zunanjem tekmovališču je zgornja pena na doskočišču skoka v višino 

dotrajana in potrebna zamenjave. Zaradi slabega vremena je skok v višino oba dneva potekal v 

dvorani, kjer je blazina nova. Prav tako je v dvorani drugi dan potekal skok s palico. Desnih 

vrat na kletki za met kladiva se ne da premakniti, zaradi dežja se je zelo težko premikalo tudi 

leva vrata. Vodenje tekmovanja je bilo zelo dobro. Precejšnje pomanjkanje sodnikov na cilju 

in na stezi. Pomanjkljivo znanje nekaterih sodnikov na tehničnih disciplinah. Pritožba na 

uvrstitev atletinje v startno listo. Pritožba je bila s sklepom TtK zavrnjena na izredni seji 

15.9.2022 in je bila del gradiva zapisnika 16. seje. 

 

Sklep št. 3 

Na Atletskem pokalu Slovenije za člane in članice niso nastopili: 
DOM: POVŠE Nejc (400m) 

RUD: LOGAR Naja (100m, 200m) 

VEL: FRANKOVIČ Lenart (višina) 

KLC: RATEJ Martina (kopje), VELEPEC Ela (palica, daljina) 

GO: ŠULIGOJ Tine (troskok) 

POM: PREINDL Dejan (3000m) 

KRO: VACIK Ema (400m ov.), STOJKOVIĆ Tamara (krogla) 

TRK: KOČAR Karin (krogla, daljina) 

ŠL: IKIČ Zoja (800m) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 



 

Sklep št. 4 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2022 je TtK AZS upoštevala zamujeno 

prijavo. 
KRKA: HRIBAR Tadej 

 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2022 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

Sklep št. 5 

Glede na opisano slabo stanje stadiona Tehnično tekmovalna komisija priporoča, da se 

tekmovanja ne odvijajo več na stadionu v Šiški. 

 
 

 

 

17. – 18. september 2022 Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16  

(organizator AK Ptuj) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 429 tekmovalcev iz 42 klubov iz Slovenije. 

Zaradi slabe vremenske napovedi se je skok s palico za pionirje in skok v višino za pionirke 

prestavil iz sobote na nedeljo. Disk in kladivo sta se metala na pomožnem metališču. Kljub 

izredno težkim vremenskim razmeram je organizator odlično izpeljal tekmovanje.  

 

Sklep št. 6 

Zaradi kršenja določila 4.1.6.1.(g) (nenastop v predhodni disciplini) se diskvalificira Ano 

Natalie Dornik (OL) v disciplini 300 m z ovirami in štafeti AK Olimpije 4x100 m (OL 2) 

ter štafeta AK Olimpija 4x300 m (OL 1). 

 

Sklep št. 7 

Zaradi kršenja določila 4.1.6.1.(g) (nenastop v predhodni disciplini) se diskvalificira Tjašo 

Ibrčič (AADS) v disciplini 100 m. 

 

Sklep št. 8 

Na PS za pionirje in pionirke U16 niso nastopili: 
KRKA: DRAKSLAR Nejc Erazem (hoja) 

KLC: ŠTURBEJ Žiga (300m, 1000m) 

ŠTA: TRSTENJAK Neža (80m ov., 100m) 

PMB: ROPOŠA Sara (80m ov., 300m ov.), SELIČ Zara (100m) 

KOČ: LAVRIČ Zarja (100m) 

AADS: IBRČIČ Tjaša (300m), MENEGALIJA Aljaž (100m) 

KAK: PIKO Tinkara (300m), RAPAC Julija (100m, daljina) 

KOB: KANALEC Vita (300m) 

SLG: DOBNIK Filip (100m) 

VEL: ESIH Živa (2000m) 

MASS: WRITZL Oliver (300m ov.), LAMBERGAR David Jakob (višina), KRAŠEVEC Matic 

(100m) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 

 



Sklep št. 9 

Na PS za pionirje in pionirke U16 niso nastopile naslednje štafete: 

PMB: 4x100m (PMB2-pe) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 20 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 10 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2022 je TtK AZS upoštevala zamujeno 

prijavo. 
TRK: VAN DER GEEST Femke (daljina) 

KLC: HUDEJ Klemen (palica) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2022 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 

 

24. – 25. september 2022 Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12  

(organizator AK Koper) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 592 tekmovalcev iz 44 klubov in 2 osnovnih šol. 

Vodenje tekmovanja je bilo dobro, kljub zahtevnim vremenskim razmeram. Tekmovanje je bilo 

drugi dan prekinjeno zaradi hudega naliva. Posledično je Ttk odločila, da ne bo kazni za 

nenastop, če bodo šli otroci domov (po teku na 200 m z ovirami). Prišlo je do nesoglasij med 

GS za skoke in VSD pri skoku v višino.  

 

Sklep št. 11 

Atletinja Ajda Vereš (PAKG) ni nastopila v finalu teka na 60 m za pionirke U12. Kasneje 

je nastopila v štafetnem teku 4x200 m. Zaradi nenastopa v predhodni disciplini se 

diskvalificira štafeto PAKG pionirke U12 v teku na 4x200m. 

 

Sklep št. 12 

Na PS za pionirje in pionirke U12 ter U14 niso nastopili: 
KRO: MEDVED Svit (200m), POVŠIČ Lara (daljina) 

KP: KOBAL Lana (daljina), MATELIČ Jana (daljina) 

PSČ: DOMENIH LUKETA Petja (daljina, 200m) 

PMB: KUJAVEC GUMZEJ Eva (hoja 1000m) 

ŽALEC:TOMPLAK Tjaša (60m ov.), VUČKOVIĆ Ena (200m) 

TRK: ABRUČ Ela (daljina, 60m) 

GO: MAKORIČ Zara (daljina, 60m) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

Sklep št. 13 

Na Ekipnem prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke U12 in U14 niso nastopile naslednje 

štafete: 
ŽALEC:4x100m (pe-U14) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (j) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 20 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 



 

Sklep št. 14 

V skladu z določili Priročnika za atletsko sezono 2022 je TtK AZS upoštevala zamujeno 

prijavo. 
POM: PRETTNER Iva (60m, vortex) 

MASS: ZAGORC Karmen (60m) 
 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (d) Priročnika za atletsko sezono 2022 mora društvo plačati kazen 

v višini 60 EUR. 

 

 

 

24. – 25. september 2022 Atletski pokal Slovenije za starejše mladince  

(organizator AK Velenje) 
  

Na tekmovanju je nastopilo 160 tekmovalcev iz 25 klubov. 

Tekmovanje je bilo dobro pripravljeno in vodeno. Minilo je je brez posebnosti. 

 

Sklep št. 15 

Na APS za starejše mladince in mladinke niso nastopili: 
SLG: PUŠNIK Jošt (100m), URANC Nik (100m, 200m), VERBOVŠEK Anže (100m, 200m) 

PMB: DAJČMAN Nick (100m, 200m) 

AKŠ: DROFENIK BOMBAČ Matija (400m) 

GO: MONTES Manuel Alberto (disk, 400m ov.) 

KOB: SKOČIR Anej (400m ov.) 

VEL: FRANKOVIČ Lenart (višina), GRABNER Jaka (3000m) 

TRK: REBOLJ Tim (200m) 

MASS. BRVAR Aljaž (200m), GAJIČ Eva (400m ov.), GOLMAJER Ana (400m ov.) 

KLC: DLUGA Tjaša (3000m) 

ŽALEC:TIČIČ Teja (200m) 

DOM: ŠTER Nika (200m) 

KRKA: JANKOVIČ Nuša (200m) 

V skladu s točko 4.1.20, alinea (l) Priročnika za atletsko sezono 2022 morajo društva plačati kazen 

v višini 5 EUR za vsak nenastop. 

 

 

 

 

25. september 2022 Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km  

(organizator OO Konjiški maraton) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 93 tekmovalcev z 55 društev. 

Tekmovanje je bilo odlično organizirano in vodeno. Prireditev je dobro vpeta v občini. Vse 

čestitke za jubilejno 10. obletnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. oktober 2022 Miting Prijateljstva (organizator AK Poljane Maribor) 

 

Sklep št. 16 

Zaradi kršenja določila 1.3. Priročnika za atletsko sezono 2022, se na podlagi 1.4.1. člena 

Priročnika diskvalificira naslednje atletinje v teku na 600 m: 

- IVEC Nika (ŠTA) 

- PEKIČ Taja (ŠTA) 

- JAKLIN Melanie (PMB) 

- ZVER Lara (ŠTA) 

- KODER Alina (ŠTA)  

 

 

 

8. oktober 2022 Atletski pokal Slovenije v krosu  

(organizator Koroški atletski klub) 

 

Na tekmovanju je nastopilo 243 tekmovalcev iz 21 klubov. 

Tekmovanje je bilo dobro organizirano. Proga bi lahko bila zahtevnejša, saj je potekala brez 

večjih vzpetin in deloma po peščeni poti.  

 

 

 

23. oktober 2022 Prvenstvo Slovenije v polmaratonu  

(organizator OO Ljubljanskega maratona) 

 

Na tekmovanju je za prvenstvo Slovenije nastopilo 58 tekmovalcev iz 19 klubov.  

Tekmovanje je bilo še enkrat odlično organizirano. Tekmovalci bi si želeli imeti organiziran 

prostor za garderobo, kjer bi lahko pred startom pustili svojo odvečno opremo.  

 

 

 

AD 3. 
 

 

STAREJŠI MLADINCI 

Hoja 5000 m 23:27.45  GRABNER Jaka-03 VEL 22.05.2021 Ljubljana 

 * 23:21.7  GRABNER Jaka-03 VEL 29.10.2022 Gorica 

 

Sklep št. 17 

TtK AZS potrdi zgoraj navedeni rezultat za nov rekord na prostem.   

 

 

PIONIRJI – U16 

4 x 300 m mešana 2:38.35  SLOVENIJA SLO 26.09.2021 Čakovec 
(reprezentanca)    MATJAŠEC Z.-06, MIKLAVŽIN I.-06, KUŠAR STOJAKOVIČ G.-06, GEC 

M.-06 

 * 2:35.33  SLOVENIJA SLO 24.09.2022 Znojmo 
    PRAPROTNIK B.-07, MARČELJA M.-08, ŠKRINJAR A.-07, RENER L.-07 

 



Sklep št. 18 

Rezultat se je vodil kot najboljši rezultat. S koncem sezone se novi rezultat vodi kot 

državni rekord.  

 

 

AD 4. 
 

 

a) Zaradi zahtev informacijskega pooblaščenca je potrebno spremeniti način prijave na 

Prvenstva Slovenije otrok, ki ne nastopajo za klub, temveč za šolo. Pomembno je, da 

starši podpišejo prijavo s soglasjem za obdelavo podatkov. Pripraviti je potrebno novo 

prijavnico. 

 

b) Združevanje Atletskega pokala Slovenije in Ekipnega prvenstva Slovenije 

Na podlagi sklepa strokovnega sveta, se bosta v sezoni združili tekmovanji Atletski 

pokal Slovenije in ekipno prvenstvo Slovenije v kategoriji mlajših in starejših 

mladincev. Tekmovanje bo potekalo po splošnih pravilih za pokalna tekmovanja. 

 

Sklep št. 19 

Na tekmovanju bodo podeljene medalje za posameznike po principu pokalnega 

tekmovanja. Za ekipno razvrstitev bosta štela po dva tekmovalca oz. tekmovalki v vsaki 

disciplini, z upoštevanjem WA tablic (Scooring Tables 2022). 

 

 

c) Razvrščanje tujcev na Atletskem pokalu Slovenije 

 

Sklep št. 20 

Tujci, ki nastopajo za slovenske klube lahko na Atletskem pokalu Slovenije nastopajo 

brez omejitev. Klubu prinesejo točke, vendar pa ne morejo prejeti medalje. 

 

 

 

 

Ljubljana,  15. december 2022 

 

Tekmovalna komisija AZS: 

                predsednik 

Andrej Udovč 
 


