Z A D E V A:
49. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, je potekala v četrtek, 5.
januarja 2017 ob 14:30 uri v prostorih Atletske zveze Slovenije (Letališka cesta 33 C,
Ljubljana).
Prisotni: Vladimir Kevo (predsednik), Boštjan Fridrih, Uroš Verhovnik, Lovrenc Umek,
Albert Šoba, Igor Primc, Andrej Jeriček, Matija Kranjc
Odsotni: Aleš Bezjak, Matej Juhart, Rok Kopitar, Ivan Kukovič
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda 49. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
2. Potrditev zapisnikov 47. in 48. korespondenčne seje Strokovnega sveta
3. Norme za nastop na SP London, SP U18 Nairobi in Balkanskem prvenstvu v dvorani
za mladince
4. Strategija štiriletnega delovanja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije in
dolgoročni strateški pristop k tekmovanjem
a. Serija mitingov
b. Serija krosov
5. Plan finančne podpore atletom in trenerjem v letu 2017
6. EA High Performance konferenca
7. Informacija glede organizacije državnega prvenstva v krožnih tekih
8. Tehnika meta vortexa
9. Uporaba specialne obutve na tekmovanjih kategorije U14 in mlajše
10. Revizija kategorizacije
11. Razno
Ad 1
Potrditev dnevnega reda 49. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
Člani Strokovnega sveta na predlagani dnevni red niso imeli pripomb.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 1: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 49.
seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije.
Ad 2
Potrditev zapisnikov 47. in 48. korespondenčne seje Strokovnega sveta
A. Šoba je podal pripombo na zapisnik 47. seja, pri Ad 2, naj se ostrani »tudi predhodno«.
Opozoril je tudi, da sprememba velja za vse pionirje, do vključno U16, ne samo do U14.
Glasovanje o predlaganem sklepu: 7 ZA, 0 PROTI.
Sklep št. 2: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje zapisnik 47. in 48.
korespondenčne seje Strokovnega sveta.
Ad 3
Norme za nastop na SP London, SP U18 Nairobi in Balkanskem prvenstvu v
dvorani za mladince

V. Kevo je predstavil norme za SP London, katerih ne bodo spreminjali. Glede norm za SP
U18 je dodal, da so nekatere milejše kot norme za EP U18 Tbilisi in bo potrebno zadevo
natančneje obravnavati.
Sklep št. 3: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije nalaga M. Kranjcu pripravo predloga
A norm za SP U18 Nairobi, delano na 12. in 16. mesto na tekmovanju.
Člani so obravnavali tri različice norm za Balkansko prvenstvo v dvorani za mladince. Ena
izmed različic je bila izločena pred glasovanjem.
Glasovanje za predloge:
 Močnejša različica: 4 glasovi ZA
 Šibkejša različica: 3 glasovi ZA
Pogoji za prijavo:
1. Atlet mora imeti izpolnjeno s strani Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije
določeno normo za pridobitev pravice za prijavo. Atletov, ki v spodaj navedenem
roku ne bodo izpolnili norme, Atletska zveza Slovenije na tekmovanje ne bo
prijavljala.
2. Preliminarne prijave: vsi atleti, ki imajo namen tekmovati na prvenstvu, morajo to
namero izraziti s preliminarno prijavo. Rok za prijavo je ponedeljek, 16. januar
2017. Prijava mora biti poslana na elektronski naslov strokovnisvet@atletskazveza.si. Atleti, ki ne bodo opravili preliminarne prijave, ne bodo imeli možnosti
finalne prijave. Preliminarna prijava ne zagotavlja tudi končne prijave na
tekmovanje. Izpolnjena norma ni pogoj za preliminarno prijavo.
3. Finalna prijava: rok za pošiljanje končne prijave, ki mora vsebovati ime in priimek
atleta, datum rojstva atleta, disciplino, SB in PB, je ponedeljek, 30. januar 2017.
Prijava mora biti poslana na elektronski naslov strokovnisvet@atletska-zveza.si.
Izpolnjena norma je pogoj za finalno prijavo.
4. Atletska zveza Slovenije bo atlete, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice za
nastop, o tem obvestila najkasneje do srede, 1. februarja 2017. Ti atleti morajo v
najkrajšem času zvezi posredovati informacije o prihodu na tekmovanje in povratku
v Slovenijo. Vsakršno kupovanje letalskih vozovnic je na lastno odgovornost.
5. Pomembno: prvo prioriteto predstavlja starostna kategorija (starejši mladinci pred
mlajšimi mladinci). Drugo prioriteto predstavlja kakovost rezultata (boljši rezultat
pred slabšim).
6. Atletska zveza Slovenije sme prijaviti enega atleta na spol na disciplino. Nastopi
izven konkurence skladno s spremembami ABAF pravil od leta 2015 niso več možni.
Sklep št. 4: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje močnejšo različico norm za
Balkansko prvenstvo v dvorani za mladince, o katerih se obvesti klube skupaj s pogoji za
prijavo.
Ad 4
Strategija štiriletnega delovanja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije in
dolgoročni strateški pristop k tekmovanjem
a) Serija mitingov

V. Kevo je opisal predlog strokovnega delovanja za leto 2017, ki vključuje nacionalne
trenerje s kvotami, nova bo tudi vrhunska mladinska selekcija. Trenutno še čaka
predsednikovo informacijo glede višine dodeljenih sredstev v letu 2017. Članom je orisal
tudi predlog dolgoročnega tekmovalnega načrta in podal predlog meddržavnih tekmovanj,
kjer so slovenski atleti bolj konkurenčni v balkanskih državah.
A. Šoba je dodal, da bodo balkanska tekmovanja bodo interesantna le v primeru, če bo
kategorizacija urejena na ABAF nivo. A. Jeriček je dodal, da moramo ugotoviti, kaj je
pomembno za slovensko atletiko s strokovnega nivoja. A. Šoba je podal mnenje, da
moramo delovati znotraj možnih finančnih okvirov. Najboljšim članom in mladincem
balkanska tekmovanja nekaj pomenijo, medtem ko meddržavna tekmovanja ne.
I. Primc je opozoril, da kot šport nismo dovolj videni, ker imamo prekratko sezono.
Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom strategije
strokovnega delovanja za štiriletno obdobje.
b) Serija krosov
U. Verhovnik je članom obrazložil sistem za poslan predlog dolžin razdalj na državnem
prvenstvu v krosu. Predlog je obravnaval tudi z nekaterimi trenerji, ki se ukvarjajo s krosi.
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Sklep št. 6: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil s predlogom sprememb
dolžin razdalj na državnem prvenstvu v krosu. Predlog bo poslan trenerjem, ki se ukvarjajo
s krosi z namenom pridobitve povratne informacije o ustreznosti predlaganih dolžin.
Ad 5
Plan finančne podpore atletom in trenerjem v letu 2017
V. Kevo je člane seznanil, da bo to tematiko obravnaval novo sestavljeni in potrjeni
Strokovni svet Atletske zveze Slovenije na eni izmed prvih sej mandata.
Ad 6
EA High Performance konferenca
B. Fridrih je podal informacije o načinu dela zadnje konference. Šlo je za predstavitve
sistema dela in za izmenjavo mnenj in primerov dobre prakse.
Sklep št. 7: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije potrjuje B. Fridriha za potnika na EA
High Performance konferenco in o njej poroča Strokovnemu svetu Atletske zveze Slovenije
na prvi seji organa po konferenci.

Ad 7
Državno prvenstvo v krožnih tekih
V. Kevo je člane seznanil z informacijami, vezanimi na organizacijo državnega prvenstva v
krožnih tekih, ki bo potekalo skupaj s hrvaškimi tekmovalci.
Sklep št. 8: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije se je seznanil z informacijami,
vezanimi na organizacijo državnega prvenstva v krožnih tekih.
Ad 8
Met vortexa
V. Kevo je člane seznanil, da EA in IAAF nista podala uradne informacije na vprašanje o
pravilni tehniki meta vortexa. IAAF je podal le informacijo o pravilni tehniki meta kopja.
L. Umek je dodal, da glede na dejstvo, da je osnova za met vortexa met kopja, naj se
meče kot met kopja, tj. met z držanjem repa vortexa. A. Šoba je še dodal, da se orodje v
primeru, da se ga meče za rep, hitro strga in ni bil takšen namen.
Sklep št. 9: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da je osnova za met
vortexa met kopja. Edina dovoljena tehnika je tehnika, kjer atlet oz. atletinja drži vortex
za okrogli del, glavo orodja. Držanje za rep orodja ni dovoljeno. Nobena druga tehnika ni
dovoljena.
Ad 9
Uporaba specialne obutve na tekmovanjih kategorije U14 in mlajše
Sklep št. 109: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije sprejema sklep, da atleti oz.
atletinje na DP U12 v dvorani smejo tekmovati izključno v navadni športni obutvi, tj. nastop
v specialni obutvi ni dovoljen. Atleti oz. atletinje na DP U14 v dvorani smejo nastopati v
specialni obutvi.
A. Šoba je dodal, naj bo cona odriva tudi pri troskoku, 80 cm, kot pri daljini v kategoriji
U14.
Ad 10
Revizija kategorizacije
V. Kevo je člane seznanil z obvestilom Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja
športnih zvez o reviziji kategorizacije.
Ad 11
Razno
V. Kevo je člane seznanil z informacijo, da bo nov Strokovni svet v večini ostal v trenutni
zasedbi. M. Kranjc je prosil, da se obravnava predlog, da bi imel pravico do glasovanja na
sejah organa.
M. Kranjc je povprašal še po možnosti, da bi se na Kanarske otoke šlo dva tedna pred
Evropskim zimskim prvenstvom v metih.

Konec ob 17:27.
zapisala:
poslovna sekretarka strokovne službe in
mednarodnega sodelovanja
Špela Hus

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
predsednik
Vladimir Kevo

