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Z A P I S N I K
3. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 21. maja 2009 ob 16.30 uri v prostorih AZS v
Ljubljani.
Prisotni:

Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Primc Igor, Peternelj Zdravko,
Šoba Albert
Odsotni: Kevo Vladimir (opravičeno)
Ostali prisotni: Malnar Slavko, Povhe Rafko (vsi glavni trenerji), Gabrijel Ambrožič (predsdnik TK
AZS)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 2. seje strokovnega sveta – poroča Z. Peternelj
2. Tekmovalna pravila na Evropskem ekipnem prvenstvu – poroča G. Ambrožič
3. Pregled tekmovanj (OFEM, Univerziada, SI – dopis S. Malnar) – poroča M. Steiner
4. Projekt štafet – poroča A. Jeriček
5. Mlada selekcija – poroča S. Črne
6. Izobraževanje atletskih trenerjev – poroča M. Čoh
7. APS za pionirje / pionirje U16 – poroča Z. Peternelj
8. Razno

AD 1
Realizacijo sklepov in zaključkov druge seje je predstavil strokovni delavec AZS. Člani na vsebino
zapisnika niso imeli pripomb.

AD 2
Tekmovalna pravila za Ekipno evropsko prvenstvo je tolmačil predsednik TK AZS. S pravili je
potrebno seznaniti trenerje in atlete, ki bodo nastopali v Bergnu. Pravila so objavljena na strani
http://www.bergen2009.org/
Priloga: pravila v angleščini

AD 3
Zdravko Peternelj je prisotnim predstavil program tekmovanj in priprav na Olimpijski festival
evropske mladine - OFEM, Univerziado in Sredozemske igre. Priprave na ta tekmovanja potekajo
skladno z določili AZS, SUSA in OKS.

AD 4
Andrej Jeriček, koordinator in vodja projekta »nacionalne štafete« je prisotne seznanil z
operativnim delom na terenu in cilji projekta. S strani g. Alberta Šobe, GT za šprint in ovire, so bili
podani predlogi, ki jih bo g. Jeriček upošteval pri nadaljnjem delu.
Člani strokovnega sveta AZS so bili mnenja, da naj na SI nastopi moška in ženska štafeta v kolikor
doseže normo. Štafete morajo nastopiti v najmočnejših postavah.

AD 5

Henrik Omerzu je podal pisno izjavo, v kateri navaja, da vsled preobremenjenosti ne more več
delati kot vodja mlade selekcije. Na njegovo mesto je strokovni svet AZS imenoval Slavka Černeta.

AD 6
Milan Čoh je predstavil možnosti izobraževanja kadrov v atletiki. Izobraževanje je v celoti
financirano iz sredstev Evropske skupnosti. Izvede se izobraževanje v Velenju, Slovenski Bistrici in
Ljubljani.

AD 7
APS za pionirje / pionirke U16 se prestavi iz 27. junija 2009 na 4. julij 2009 zaradi nastopa
občinskih reprezentanc severovzhodne Slovenije na Mednarodnih igrah šolarjev v Atenah od 23. do
28. junija 2009 v Atenah.
Strokovni svet AZS predlaga, da se v skladu z možnostmi na večja tekmovanja pošlje tudi ustrezno
medicinsko spremstvo:
- Berlin – 1 zdravnik, 1 fizioterapevt,
- Bergen – 1. zdravnik, 1 fizioterapevt,
- Novi Sad – 1 fizioterapevt,
- Bressanone – 1 fizioterapevt,
-Kaunas – 1 fizioterapevt.
Strokovni svet AZS predlaga pisarni AZS, da z glavnimi trenerji, vodjo Vrhunske selekcije in vodjo
Mlade selekcije podpiše pogodbe o delu za leto 2009. Pogodbe naj se podpiše v prvi polovici junija.
Za podpis in pripravo pogodb sta zadolžena direktor AZS in predsednik strokovnega sveta AZS.
Strokovni svet AZS je sprejel sklep, da atletu Sitar Damjanu omogoči nastop na SI brez potrditve
norme. Pogoj za nastop je, da mora biti njegovo zdravstveno stanje in tekmovalna forma pred
nastopom na SI na ustreznem kvalitetnem nivoju.
Predsednik strokovnega sveta AZS in člani se za dosedanje delo zahvaljujejo Henriku Omerzuju in
Albertu Šobi (štafete). Od obeh pričakujejo še nadaljnjo, tvorno sodelovanje.
Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.
Zapisal:
Martin Steiner
Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

