ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155
1000 Ljubljana

Številka: 7-487/05
Datum: 20. maj 2005

Z A P I S N I K
6. korespondenčne seje Upravnega odbora AZS,
ki je bila sklicana v četrtek, 12. maja 2005
DNEVNI RED:
1. Merila za nastop na SP za mlajše mladince in mladinke
2. Merila za nastop na Olimpijskih dnevih mladih (EYOF)
3. Nastop na Evropskem mitingu v hoji
4. Kriteriji za podpis pogodb z atleti

AD 1
Upravni odbor AZS je na 58. seji dne 19. novembra 2004 na predlog Strokovnega sveta AZS
potrdil merila za nastop na SP za mlajše mladince in mladinke. Po teh merilih bi bil možen nastop
na tekmovanju vsem, ki bi izpolnili:
o normo IAAF – nastop bi bil možen na stroške kluba, vendar bi AZS klubu povrnila stroške,
če bi atlet dosegel na tekmovanju enak ali boljši rezultat od norme AZS,
o normo AZS – nastop bi bil na stroške AZS.
Strokovni svet AZS je na svoji 1. redni seji dne 20.04.2005 sprejel sklep, da se za nastop na SP za
mlajše mladince upošteva le norma AZS in navedeni kriteriji:
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Tekmujeta lahko največ dva atleta z normo (predhodno lahko prijavimo 3)
Atleti in atletinje so lahko letnik 1988, 1989 in 1990.
Norma mora biti dosežena od 01. januarja 2005 do 30. junija 2005.
Norma za nastop na velikih tekmovanjih se lahko dosežejo na tekmovanjih, ki so v koledarju IAAF, EAA in njenih
članic ter v koledarju AZS.
5. Strokovni svet predlaga listo udeležencev UO AZS.
6. Obvezen je nastop na DP za mlajše mladince in mlajše mladinke.

Sklep št. 44
UO AZS potrjuje merila in kriterije za nastop na SP za mlajše mladince in mladinke.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o dvanajst (12) članov potrjuje navedeni sklep
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve

AD 2
Merila za nastop na Olimpijskih dnevih mladih – EYOF je prav tako sprejel UO AZS na 58. seji
dne 19. novembra 2004.
Na prvi seji Strokovnega sveta AZS dne 20.04.2005 je bila sprejet sklep, da se zaradi uravnoteženja
z drugimi normami popravi norma na 3000 m za mladinke – prvotna 9:40.00 na 9:55.00.
Prav tako je bila v program EYOF uvrščena disciplina troskok za mladince in mladinke, zato je
strokovni svet sprejel sklep, da je norma v troskoku za mladince 14.50 m in za mladinke 12.00 m.
Sklep št. 45
UO AZS potrdi merila za nastop na Olimpijskih dnevih mladih: 3000 m za mladinke
– 9:55.00, trokok za mladince – 14.50 m in troskok za mladinke – 12.00 m.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o enajst (11) članov potrjuje navedeni sklep
o en (1) član se je vzdržal
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve

AD 3
Strokovni svet je dne 12.05.2005 na korespodenčni seji obravnaval možnost nastopa atleta Fabia
Ruzzierja na EAA Cup v hoji, kar je po rangu enako tekmovanje kot EAA Cup v teku 10.000m in
EAA Cup v metih. Glede na to, da tekmovalcev v hoji v Sloveniji praktično ni, prejšnji strokovni
svet norme v teh disciplinah ni razpisal.
Strokovni svet AZS ga na podlagi njegovih rezultatov predlaga za nastop na EAA Cup v hoji.
Sklep št. 46
UO AZS potrdi nastop Fabia Ruzzierja na EAA Cup v hoji.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o enajst (11) članov potrjuje navedeni sklep
o en (1) član se proti
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve

AD 4
Strokovni svet AZS je na svoji 1. redni seji dne 20.04.2005 sprejel kriterije za uvrstitev atletov v
skupine za podpis pogodb za POI Peking 2008. Izhodišče so bila merila za nastop na POI 2004.
Atleti, ki so izpolnili A normo, so uvrščeni v A seznam AZS, atleti, ki so izpolnili B normo, pa so
uvrščeni na B seznam atletov-podpisnikov pogodb.
Strokovni svet je na korespondenčni seji dne 12. maja 2005 dodatno sprejel sledeča sklepa:

o atleti A skupine morajo doseči dve leti zapored (v letu 2005 in 2006) 1100 točk ali najbližje
nižje vrednosti po madžarskih tablicah ali B normo za SP Helsinki 2005, če je za atleta to
ugodneje, da ostane na A seznamu,
o atleti B skupine morajo v letu 2005 doseči 1100 točk ali najbližjo nižjo vrednost po
madžarskih tablicah ali B normo za SP Helsinki 2005, če je to zanj ugodneje, da ostane na B
seznamu.
Sklep št. 47
UO AZS potrdi merila in kriterije za podpis pogodb z atleti.
Atleti A skupine morajo doseči dve leti zapored (v letu 2005 in 2006) 1100 točk ali
najbližje nižje vrednosti po madžarskih tablicah ali B normo za SP Helsinki 2005, če je
za atleta to ugodneje, da ostane na A seznamu.
Atleti B skupine morajo v letu 2005 doseči 1100 točk ali najbližjo nižjo vrednost po
madžarskih tablicah ali B normo za SP Helsinki 2005, če je to zanj ugodneje, da ostane
na B seznamu.
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o enajst (11) članov potrjuje navedeni sklep
o en (1) član se je vzdržal
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve
Sklep št. 48
UO AZS potrdi seznam atletov – podpisnikov pogodb, ki izpolnjujejo normo A ali
normo B.
To so: Ottey Merlene (A), Čeplak Jolanda (A), Bikar Alenka (A), Javornik Helena (A),
Buč Boštjan (A), Prezelj Rožle (A), Kozmus Primož (A), Vodovnik Miroslav (A),
Osovnikar Matic (A), Melink Teja (B), Langerholc Brigita (B), Zupanc Peter (B), Rovan
Jurij (B), Žumer Jan (B), Primc Igor (B), Šestak Matija (B), Zlatnar Damjan (B),
Šimunič Boštjan (B).
Opredelitev članov UO AZS je bila sledeča:
o dvanajst (12) članov potrjuje navedeni sklep
o pet (5) članov ni poslalo svoje opredelitve
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