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Z A P I S N I K
12. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v sredo, 31. marca 2010 ob 16.30 uri v prostorih AZS v
Ljubljani.
Steiner Martin, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor,
Teršek Robert
Opravičeno odsotna: Čoh Milan, Šoba Albert
Vabljen: Dušan Prezelj
Prisotni:

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 9. do 11. seje strokovnega sveta – poroča Z. Peternelj
2. Kategorizacija – poroča D. Prezelj
3. Testiranja na Fakulteti za šport – poroča R. Teršek
4. Razno
o reprezentančni nastop v letu 2011
AD 1
člani Strokovnega sveta so potrdili vsebino zapisnikov 9., 10. in 11. seje Strokovnega sveta.
AD 2
Podpredsednik AZS Dušan Prezelj je članom Strokovnega sveta AZS poglobljeno in z vseh
aspektov predstavil veljavno kategorizacijo OKS in posledice njene vsebine na atletiko oziroma
možnosti pridobitve le-te za naše atlete.
Kljub temu, da smo dosegli nekatere pozitivne učinke (uvrstitev na IAAF top 64 v posameznem
letu, 16. mesto na ekipnem tekmovanju EAA), pa še ne moremo biti zadovoljni in bo potrebno delo
nadaljevati v smeri, da se celoten akt o kategorizaciji postavi na novo, upoštevajoč realna razmerja
v slovenskem športu.
Po daljši razpravi so člani Strokovnega sveta sprejeli sklep, da se imenuje delovno telo (Prezelj,
Steiner, Peternelj), ki bo v primeru, da bo to potrebno in smotrno, vključilo izsledke primerjav, ki so
nastale na osnovi analiz strokovne službe AZS, v razrede pogodbenikov AZS.
Na osnovi statistike, ki je bila predstavljena, je bilo ugotovljeno dejstvo, da ne izkoriščamo tako
imenovane »notranje kategorizacije«, ki je za financiranje klubov v okoljih, kjer delujejo, zelo
pomembna. Člani Strokovnega sveta predlagajo, da se ta problematika predstavi predsednikom
klubov na prvem srečanju, ki bo sklicano v okviru letnih srečanj.
AD 3
Robert Teršek, koordinator AZS za testiranja, je predstavil letni načrt testiranj. V priloženem
materialu predlaga tudi sestavo panožnega tima v širši sestavi kakor tudi panožnega tima v ožji
sestavi, ki bo sprotno skrbel in koordiniral testiranja atletov na FŠ in po potrebi tudi na drugih
ustanovah.

Člani Strokovnega sveta so material sprejeli z dopolnilom, da se v okviru ožjega tima imenuje s
strani FŠ za koordinacijo na področju srednjih prog imenuje dr. Branko Škof, za področje sprinta,
skokov in metov pa dr. Milan Čoh.
Dopolnila članov Strokovnega sveta so bila usmerjena predvsem v to, da je potrebno dobro izpeljati
koordinacijo (urnik) izvajanja testiranj, pomembno je, da testi ostanejo isti, da se izvajajo v
načrtovanih terminih pod enakimi pogoji, kajti le na ta način bomo dobili uporabne rezultate.
Nadalje je potrebno testiranja podrobno predstaviti na trenerskem posvetu, kjer je potrebno tudi
razložiti vsebino testiranj na razumljiv način.
Izredni pomen pa so člani Strokovnega sveta namenili tudi takojšnji interpretaciji izsledkov testiranj
in implementaciji teh v praksi.
AD 4
Strokovni sodelavec AZS je predstavil predlog Atletske zveze Srbije, da bi nastopi na Belem krosu,
ki ima tudi status mitinga EAA v krosu, dobili značaj troboja reprezentanc Slovenije, Srbije in
Madžarske.
Člani Strokovnega sveta so zamisel podprli.
Gradivo, ki ga je po elektronski pošti poslal trener in član Strokovnega sveta AZS Albert Šoba, so
člani v prvem delu, ki govori o kategorizaciji, upoštevali, v drugem delu, kjer govori o možnosti
izkoristka kategorizacij (tim. »notranje kategorizacije«) z vključitvijo pionirjev in pionirk na
članska prvenstvena tekmovanja, pa člani niso bili mnenja, da bi omenjeni predlog bistveno
prispeval k izboljšanju doseganja kategorizacij, vendar bo ta predlog obravnavan tudi na naslednji
seji, kjer bo imel predlagatelj možnost predlog še enkrat pojasniti.
Seja je bila zaključena ob 18.30h.
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