ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE
Letališka cesta 33 C
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520-69-10
Fax: +386 (01) 520-69-16
e-mail: zats@siol.net
http: www.atletska-zveza.si

Vsem atletskim organizacijam, organizacijam
rekreativne vadbe, atletskim trenerjem,
trenerjem rekreativne vadbe, rekreativnim tekačem
in sredstvom javnega obveščanja.

Zadeva:

XXXIX. POSVET ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE in
V. POSVET REKREATIVNE VADBE

Vabimo vas na:
 39. licenčni kongres atletskih trenerjev Slovenije in
 5. posvet rekreativne vadbe
v organizaciji Združenja atletskih trenerjev, ki bo:

v soboto, 18. novembra in nedeljo, 19. novembra 2017, v
Zdravilišču Radenci, Radenci
Okvirni urnik kongresa:
sobota, 18.11.2017:
nedelja, 19.11.2017:

8:30 – 19:00
8:30 – 15:00

Za priznanje obveznosti z naslova trenerske licenciranosti morajo biti slušatelji prisotni
ves čas posveta. Prisotnost se bo dnevno preverjala.
V letošnji posvet smo poskušali vključiti več različnih področij dela. Poleg strokovnih tem
se bomo posvetili tudi aktualnim zadevam in programom v sodelovanju s strokovnim
svetom Atletske zveze Slovenije in z Atletsko zvezo Slovenije. Najzanimivejša
predavatelja sta opisana v prispevku na zaključku vabila.
Udeleženci posveta rekreativne vadbe bodo lahko spremljali tudi predavatelje licenčnega
kongresa atletskih trenerjev in obratno, atletski trenerji bodo imeli možnost udeležbe na
predavanjih posveta rekreativne vadbe.
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V soboto, 18. 11. 2017 predvidoma ob 15.00 (točen razpis bo podan po oblikovanju
urnika kongresa), bo volilna skupščina Združenja atletskih trenerjev Slovenije,
kamor vabimo vse člane trenerske organizacije.
POZOR: Ob prihodu na kongres se vsi udeleženci prijavijo na prijavnem pultu ob
predložitvi osebnega dokumenta.
Vsi materiali slušateljev in dokumenti za skupščino bodo dostopni na spletni povezavi:
https://www.dropbox.com/sh/a3bi9rztgzlk0ie/AABGd0RAe2ig3n0LqfhxpVTQa?dl=0
Tradicionalno bomo poskrbeli za družabno srečanje v soboto, 18. 11. 2017, ob 21
uri. Podrobnosti o družabnem večeru bomo sporočili skupaj z uradnim programom in
urnikom posveta. Predavanja bodo potekala v dvoranah zdravilišča Radenci (združena
hotela Radin in Izvir).
POZOR: Prijave na kongres in rezervacije prenočišča v zdravilišču Radenci so možne
najkasneje do vključno četrtka, 9. 11. 2017 izključno preko spodnje povezave:
https://www.surveymonkey.com/r/7RSR5GD
V zdravilišču Radenci nudijo primerne prostore in pogoje ter še posebej ugodne cene
namestitve ob prijavi preko spletne aplikacije Atletske zveze Slovenije. Pri tem moram
opozoriti, da spodaj navedene cene veljajo izključno za plačilo in rezervacijo preko
spletne aplikacije Atletske zveze Slovenije navedene zgoraj do vključno četrtka, 9. 11.
2017.
V ceno »paket ZATS« so vključene usluge:
 nočitev s sobote na nedeljo,
 kosilo v soboto,
 zajtrk v nedeljo in
 kosilo v nedeljo.
Tradicionalna večerja v soboto je v organizaciji Združenja atletskih trenerjev Slovenije
oz. Atletske zveze Slovenije.
Plačila za udeležence 39. licenčnega kongresa ZATS in 5. posveta rekreativne vadbe na
transakcijski račun za člane ZATS znaša:
Letna članarina
25,00 EUR
Kotizacija posveta 61,00 EUR (DDV je vključen)
Za nečlane ZATS znaša kotizacija posveta 122 EUR (DDV je vključen).
Vsi člani ZATS – slušatelji posveta, ki imajo ustrezno usposobljenost, so po
zaključku posveta opravili vse obveznosti iz naslova pridobitve licence
atletskega trenerja za leto 2018. Pogoj je aktivna udeležba na posvetu oba
dneva.
Finančne obveznosti poravnate na transakcijski račun Atletske zveze Slovenije
najkasneje do vključno četrtka, 9. 11. 2017. Plačilo na posvetu ni možno.
Letna članarina:
Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939
Namen plačila: Članarina ZATS 2018 (ime in priimek)
POZOR: Klubi, ki stroške članarine poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni
poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov zats2017@gmail.com
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Kotizacija:
Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939
Namen plačila: Kotizacija kongresa ZATS 2017 (ime in priimek)
POZOR: Klubi, ki stroške kotizacije poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni
poslati poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov zats2017@gmail.com
Bivanje:
Transakcijski račun AZS: SI56 0208 5001 3244 939
Namen plačila: Hotelske usluge ZATS 2017 (ime in priimek)
POZOR: Klubi, ki stroške bivanja poravnajo za svoje trenerje, so ob plačilu dolžni poslati
poimenski seznam koristnikov tega izplačila na e-naslov zats2017@gmail.com
Zagotovljene cene hotelskih uslug ob plačilu in prijavi preko spletne aplikacije
do vključno četrtka, 9. 11. 2017:
Hotel Radin / Hotel Izvir Radenci:
1. dvoposteljna soba:
 nočitev z zajtrkom 50,00 EUR na osebo na noč,
 paket ZATS 60,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo,
kosilo v soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo).
2. enoposteljna soba:
 nočitev z zajtrkom 62,00 EUR na osebo na noč,
 paket ZATS 72,00 EUR na osebo na noč (nočitev s sobote na nedeljo,
kosilo v soboto, zajtrk v nedeljo in kosilo v nedeljo).
Možno je tudi koriščenje nočitve z zajtrkom s petka na soboto in/ali sobote na nedeljo,
medtem ko je koriščenje paketa ZATS možno le s sobote na nedeljo. Dodatne hotelske
usluge, ki niso bile dogovorjene preko Atletske zveze Slovenije poravnate neposredno v
hotelu, po veljavnem hotelskem ceniku.
Cena ne vključuje (udeleženci poravnajo te stroške na recepciji ob prihodu v hotel):
 Turistične takse: 1,27 EUR na dan
 Prijavnine: 1,00 EUR
Popusti za otroke:
 En otrok do dopolnjenega 6.leta v sobi z dvema odraslima GRATIS
 En otrok do dopolnjenega 6.leta v sobi z enim odraslim v enoposteljni sobi GRATIS
 Otrok do dopolnjenega 6.leta v sobi z enim odraslim v dvoposteljni sobi – 50%
 Otrok od 6. do 12.leta v sobi z dvema odraslima – 50%
 Otrok od 6. do 12.leta v sobi z enim odraslim – 30%
 Otrok od 12. do 15.leta v sobi z dvema odraslima – 30%
 Otrok od 12. do 15.leta v sobi z enim odraslim – 20%
V ceno je vključeno tudi:
 nočitev z bogatim samopostrežnim zajtrkom in 2x kosilom v restavraciji Hotela Radin,
 neomejeno kopanje in celodnevno kopanje tudi na dan odhoda,
 1 x dnevno vstop v svet savn Zdravilišča Radenci do 16.ure,
 kopalni plašč v sobi,
 brezplačni WI-FI v hotelski avli,
 10% popust na sproščujoče CO2 kopeli Zdravilišča Radenci,
 10% popusta na vse storitve Wellness centra Zdravilišče Radenci.
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Morebitne dodatne informacije lahko dobite na: 041 690 064 (Andrej Jeriček) ali e-pošti
zats@siol.net.
O programu in urniku posveta vas bomo obvestili naknadno.
Na svidenje v Radencih,
Novo mesto, 30. 10. 2017

Predsednik ZATS
Andrej Jeriček

Na kongresu bodo poleg ostalih predavali tudi:
Ralf Jaros (GER)



Večkratni nemški državni prvak v troskoku na prostem in v dvorani. Je tudi
nemški državni rekorder z rezultatom 17,66cm.
Njegovi najboljše tekmovalne uvrstitve v karieri so:
- 7. mesto na evropskem mladinskem prvenstvu leta 1983
- 6. mesto na World Indoor Games leta 1985
- 4. mesto na evropske dvoranskem prvenstvu leta 1985
- 4. mesto na svetovnem prvenstvu leta 1993

Goran Obradović (SRB)






Goran Obradović je najboljši atletski trener v Srbiji. Leta 1982 je začel svojo
atletsko kariero kot skakalec v višino. Svoje največje uspehe je dosegel 1991 in
1992, ko je bil državni podprvak.
Leta 1995 se je začela Goranova trenerska pot. Treniral je kar nekaj vrhunskih
atletov. Prvi večji uspeh je dosegel s skakalcem v višino, Stevanom Zoričem, ki je
pod taktirko Obradovića preskočil odličnih 2. 31 m.
Srbska rekorderka v skoku v daljino, Ivana Španović in Goran Obradović sta
skupaj pisala zgodovino srbske atletike. Osvojila sta devet kolajn z največjih
mednarodnih tekmovanj in dosegla en najboljših rezultatov v zgodovinski (7.
24m).
Obradović ni bil uspešen samo v skakalskih disciplinah. Treniral je tudi dva odlična
mnogobojca, Mihalila Dudasa (7966, bron na EP U23) in Igora Šarčevića (7995)
ter črnogorsko rekorderko v skoku v višino Marijo Vuković (1. 95).

Dr. Boro Štrumbelj
 Generalni direktor Direktorata za šport pri Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport. Predstavil bo novi zakon o športu v smeri izobraževanja, usposabljanja in
licenciranja strokovnih kadrov v športu.
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