ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513-65-02 Fax: +386 (01) 513-65-05
e-mail: info@atletska-zveza.si

Z A P I S N I K
20. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v ponedeljek, 20. novembra 2006 ob 15.30 uri v prostorih
Atletske zveze Slovenije.
Prisotni: Steiner Martin, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Omerzu Henrik, Primc Igor, Šoba Albert
Odsoten: Čoh Milan (opravičeno)
Ostali prisotni: Podgornik Borut, Fižuleto Hrvoje, Kevo Vladimir, Mesarič Ladislav (vsi glavni
trenerji, Zdravko Peternelj
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 19. seje strokovnega sveta
2. Pregled gradiva za obravnavo na seji UO AZS
o koledar tekmovanj 2007
o merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih in evidentni ter potencialni kandidati za
nastope na mednarodnih tekmovanjih v letu 2007
o kriteriji NPE, cilji in sestav NPE za leto 2007
o vrhunska selekcija
o pripravljalnica za vrhunsko selekcijo
o reprezentanca za nastop na evropskem pokalu
3. Pogodbe
o atleti
o glavni trenerji
4. Velika nagrada AZS
5. Razno
o finančna operativa 2007
o projekti OKS
o knjižica Razpisi tekmovanj 2007
o prošnja za pomoč pri financiranju programa
o dopis atletov za izplačilo nagrad
o dopis AD Maribor 98
o dopis Ladislav Mesarič
Na seji strokovnega sveta AZS so bili prisotni tudi glavni trenerji, da se pregleda gradivo za dokončno
obravnavo na seji UO AZS.

AD 1.
Na zapisnik 19. seje strokovnega sveta ni bilo pripomb. Dana je bila pobuda, da se zapisniki sej
posredujejo tudi klubom z namenom, da so transparentno seznanjeni z delom in aktivnostmi
strokovnega sveta.
Sklep št. 137
Pobuda, da so zapisniki sej javni dokument in na razpolago klubom, se posreduje UO
AZS, ki naj odloči o tem, glede na to, da strokovni svet sprejema predloge, ki pa morda ne
bodo dobili podpore na UO AZS.

AD 2.
A. KOLEDAR TEKMOVANJ
V koledarju tekmovanj 2007 je še nekaj tekmovanj, za katere še vedno ni organizatorja oziroma so
datumi tekmovanj, katere je po mnenju strokovnega sveta potrebno uskladiti med samimi
organizatorji. AK Gorica namerava vstopiti v serijo mitingov za Veliko nagrado AZS – termin 31. maj
2007. Pri AD MASS je potrebno preveriti možnost, da bi bil miting za Veliko nagrado 1 dan prej
zaradi finala APS. Prav tako strokovni svet predlaga klubom, da se prijavijo za organizatorja mitinga,
ki naj bi bil okrog 9. avgusta 2007, ko je še možno doseči normo za nastop na SP in je v tem času zelo
težko najti ustrezno tekmovanje v drugih državah. AD Maribor 98 in AK Poljane Maribor se bo
predlagalo, da je njihov miting za Veliko nagrado v tem terminu.
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Strokovni svet AZS predlaga Tekmovalni komisiji AZS, da poišče organizatorje
tekmovanj za tekmovanja v koledarju, ki na koledarski borzi niso bila podeljena oziroma
sledi stališčem iz razprave na seji.
B. MERILA ZA NASTOPE NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH TER EVIDENTNI IN
POTENCIALNI KANDIDATI
Med pregledom gradiva se je ugotovilo, da na seji niso merila, o katerih je strokovni svet že
razpravljal, zato so bili sprejeti sledeči sklepi:
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a) v splošnih informacijah o merilih se natančneje zapiše, s čigave strani so predpisane
(IAAF, EAA, AZS),
b) Slavko Črne pripravi predlog meril za nastop na EP v dvorani, z upoštevanjem glavnega
trenerja za šprint in ovire, da je norma na 400 m za ženske 53.80 in da je rok za
izpolnitev meril od 1. decembra 2006 do 18. februarja 2007 v dvorani,
c) Slavko Črne in Henrik Omerzu pripravita merila za nastop na EYOF,
d) v vseh mladinskih kategorijah je rok za izpolnitev norm od 1. januarja v tekočem letu,
e) glede na dokončno potrjena merila je potrebno ponovno preveriti seznam evidentnih in
potencialnih kandidatov, glavni trenerji pa morajo za vsakega kandidata določiti cilj v
letu 2007. Cilj je lahko opisni (finale, polfinale, medalja, uvrstitev, …) ali pa rezultatski
cilj.
C. KRITERIJI NPE, CILJI IN SESTAV NPE ZA LETO 2007
Glavni trenerji so določili kriterije za vstop v posamezno NPE in določili dolgoročne in kratkoročne
cilje.
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Glavni trenerji morajo še določiti cilje za vsakega atleta, ki je v NPE.
D. VRHUNSKA SELEKCIJA
Igor Primc je kot koordinator Vrhunske selekcije predstavil kriterije za vstop v vrhunsko selekcijo,
veljavnost statusa in cilje atletov. V razpravi so bili sprejeti sklepi:
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a) kriteriji za vstop (discipline olimpijskega programa + dvoranske discipline brez
dvoranskih štafet). Upoštevajo se rezultati iz sezone 2006.
- Uvrstitev do 12.mesta na OI, SP,
- Uvrstitev do 8.mesta na EP,
- Uvrstitev do 8.mesta na SP v dvorani,
- Uvrstitev do 6.mesta na EP v dvorani,

- A norma IAAF, razen maratona. Za maraton velja rezultat 2:12,30 za moške in 2:31,00 za
ženske.
b) veljavnost statusa
- Za uvrstitev do 12.mesta na OI status velja 4 leta,
- Za uvrstitev do 12.mesta na SP status velja 4 leta,
- Za uvrstitev do 8.mesta na EP status velja 2 leti,
- Za uvrstitev do 8.mesta na SP v dvorani status velja 2 leti,
- Za uvrstitev do 6.mesta na EP v dvorani status velja 2 leti,
- A norma, maraton– rezultata 2:12,30 za moške in 2:31,00 za ženske, status velja 2 leti.
PREKINITEV STATUSA
V primeru, da atlet-inja v času statusa ne doseže B norme IAAF, iz skupine izpade. Razen v primeru
doseženega zgoraj omenjenega kriterija.
Izjema so le poškodovani atleti-nje, ki imajo vsa zdravniška potrdila in diagnoze o poškodbi in po
poškodbi to leto ne tekmujejo več (odloči Strokovni svet AZS). Tem se lahko status v selekciji
podaljša največ za eno leto.
Atletinjam, ki so v porodniškem staležu, se status v selekciji prekine in konča.
c) cilji atletov vrhunske selekcije
Osovnikar Matic (60m, 100m)
medalja na EP v dvorani na 60 m, nov DR na 100 m
Žumer Jan (100m, daljina)
finale 60m na EP v dvorani, finale na SP v Osaki v daljini
Prezelj Rožle (višina)
finale na SP v Osaki, nov DR V skoku v višino
Vodovnik Miroslav (krogla)
uvrstitev do 8. mesta na SP v Osaki, nov DR V metu krogle
Kozmus Primož (kladivo)
uvrstitev do 6. mesta na SP v Osaki, nov DR v metu kladiva
Langerholc Brigita (800m)
medalja na EP v dvorani, finale na SP v Osaki
Čeplak Jolanda (800m)
finale na EP v dvorani, finale na SP v Osaki
Šestak Marija (troskok)
uvrstitev do 8. mesta na SP v Osaki, nov DR v troskoku
Javornik Helena (maraton)
uvrstitev do 10. mesta na SP v Osaki, rezultat pod 2:30:00
Ottey Merlene (100m)
če bo trenirala brez poškodb, je njen cilj rezultat pod 11.34
E. PRIPRAVLJALNICA ZA VRHUNSKO SELEKCIJO
Strokovni svet je oblikoval posebno skupino atletov z namenom, da se najkvalitetnejše mlade atlete
načrtno pripelje do vrhunske selekcije.
V selekciji so:
TAJNIKAR Pia
AD Mass, Ljubljana
100m, 200m
MIHALINEC Maja
AK Velenje
100m, 200m
JAGARINEC Sebastjan
AK Poljane, Maribor
400m, 800m
KOKOT Nina
AK Velenje
daljina
ŠUTEJ Tina
AD Mass, Ljubljana
palica
Omenjeni atleti bodo poleg koriščenja sredstev NPE deležni še:
o nadstandardnega zavarovanja
o medicinske podpore
o sofinanciranje enega velikega tekmovanja v tujini
F. KANDIDATI ZA REPREZENTANCO ZA NASTOP NA EVROPSKEM POKALU DRŽAVNIH
REPREZENTANC
Strokovni svet AZS je na predlog glavnih trenerjev potrdil širši seznam atletov-kandidatov za nastop
na evropskem pokalu državnih reprezentanc in opredelil cilje.

Sklep št. 142
Cilj moške in ženske ekipe je obstanek v 1. ligi.
Za nagradni sklad se predvideva 12.500 €, ki se bo razdelil v primeru obstanka ekipe v 1.
ligi. V primeru izpada ene od ekip, se nagrada prepolovi.
Osvojene točke moške in ženske ekipe se seštejejo. Znesek nagradnega sklada se deli s
številom osvojenih točk in se tako dobi vrednost osvojene točke.
V štafeti posameznik prejme ¼ osvojenih točk.
Rezerve v reprezentanci so upravičene do nagrade le, če nastopijo za ekipo.

AD 3.
A. POGODBE Z ATLETI
AZS bo z atleti podpisala pogodbe. Seznam atletov temelji na tablicah IAAF (madžarske tablice),
osvojenih medalj na članskih in absolutnih mladinskih SP in EP.
Definirani so trije razredi: 1. razred (1150 točk in več), 2. razred (1100-1149 točk), 3. razred (10501099 točk).
V 1. razredu je 7 atletov, v 2. razredu je 11 atletov, v 3. razredu je 13 atletov. SKUPAJ 31 atletov.
V razpravi na seznam atletov je Kevo Vladimir (GT za mete) dal pobudo, da se na predlog
strokovnega sveta za podpis pogodbe upošteva tudi Ratej Martino, ki zaostaja za normo za nastop na
SP za 1.5m. Meni, da se naj za kriterije upoštevajo še drugi kriteriji, ne samo zgoraj opisani. Na
osnovi razprave so bili sprejeti sklepi:
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Strokovni svet AZS predlaga UO AZS, da se za sklepanje pogodb z atleti upošteva predlog
strokovnega sveta, da lahko zaradi dolgoročnih strateških ciljev in mednarodno
primerljivih rezultatov (dosežkov) predlaga atlete mimo zgornjih kriterijev.
Strokovni svet soglasno predlaga za podpis pogodb še Martino Ratej in Marka Bratoža za
tretji razred.
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Predlog razreza sredstev po razredih:
Razred
PRVI RAZRED
DRUGI RAZRED
TRETJI RAZRED
SKUPAJ

Pogodbena
vsota - €
6000
4000
2000
31 ATLETOV

Skupaj pogodbena
vsota - €
42.000
44.000
26.000
112.000

Višina in roki nakazila sredstev:
50% (januar 2007), 30% (april 2007), 20% (poračun v septembru 2007)
Pred podpisom pogodbe bodo morali trenerji atletov oddati okvirni program treninga in
tekmovanj.
Pisarna AZS bo od tujih trenerjev zahtevala podpisano izjavo, da atleti izpolnjujejo
zastavljeni in oddani okvirni program treninga in tekmovanj.
B. POGODBE Z GLAVNIMI TRENERJI IN KOORDINATORJEM VRHUNSKE SELEKCIJE
Glavni trenerji in koordinator vrhunske selekcije bodo za svoje delo podpisali pogodbo z AZS.
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Nagrada bo vsebovala dva dela:
o fiksni del v višini 2000 € in gibljivi del v višini 1000 €.

Fiksni del bo izplačan maja 2007, gibljivi del pa na koncu sezone (oktober 2007).
Opisni kriteriji za pridobitev gibljivega dela bodo predstavljeni na naslednji seji kolegija
glavnih trenerjev.

AD 4.
Predsednik strokovnega sveta je informiral člane o dosedanjih aktivnostih in pravilih Velike nagrade
AZS za leto 2007.
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Slavko Črne je predlagal, da se za denarne nagrade AZS upošteva le slovenske atlete.

AD 5.
A. FINANČNA OPERATIVA V LETU 2007
Za strokovni program bo v letu 2007 zagotovljenih:
o 112.000 € – pogodbe z atleti
o 108.000 € – sredstva NPE
o 12.500 € – nagrada za uspeh na evropskem članskem pokalu
o 16.600 € – pogodbe z NT
o 58.000 € – velika nagrada AZS
Sklep št. 147
Tempo črpanja in višina sredstev se bo izvajala na podlagi podprtega sklepa strokovnega
sveta.
B. PROŠNJA ZA POMOČ PRI FINANCIRANJU PROGRAMA
AK Olimpija Ljubljana je posredoval prošnjo, da se po možnosti iz programa AZS nabavi palice za
trening Andreja Poljanca oziroma oblikuje sklad, ki bi skakalcem s palico omogočal izposojo le teh.
Glavni trener za skoke je poudaril, da bo Poljanec Andrej upravičen do sredstev iz NPE v enaki meri
kot vsi ostali, ne glede na to, da se nahaja na študiju v ZDA. Iz tega naslova je možna nabava palic.
AZS pa bo skušala vplivata na FŠO, da bi bilo možno v prihodnje kandidirati tudi za nabavo opreme.
C. DOPIS ATLETOV ZA IZPLAČILO NAGRAD
Strokovni svet je obravnaval dopis atletov za izplačilo nagrad letošnje MAL.
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Predstavnika atletov Roberta Teršak se zadolži za sklic atletov, na katerem se jim bo
ponovno pojasnilo pravilo 3+1.
D. DOPIS AD MARIBOR 98 V ZVEZI Z IZBOROM NPE ZA TEKE
AD Maribor 98 v dopisu protestira na neuvrstitev Daneje Grandovec in Domna Žnidariča v NPE za
teke.
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Predsednik strokovnega sveta pojasni, da ima GT pravico, da v smislu razvoja slovenske
atletike lahko atleta uvrsti ali neuvrsti mimo kriterijev NPE v NPE.
Ker je s terena precej klicev in nezadovoljstva na odločitve GT za teke, bo konec novembra
sklican sestanek s trenerji tekov in GT za teke.

D. DOPIS GT ZA MNOGOBOJE
Na letošnji koledarski borzi ni bilo določenih kar nekaj organizatorjev za mnogobojska tekmovanja.
Ne strinja se, da se nepodeljena tekmovanja črtajo iz koledarja in predlaga, da se poskuša s hrvaško
atletsko zvezo najti način po skupni organizaciji APS v mnogobojih, ki bi izmenično potekalo v krajih
o meji Slovenije in Hrvaške. Član TK AZS še pojasni, da se te pobude vsako leto odpirajo na
srečanjih hrvaške in slovenske tekmovalne in sodniške komisije, vendar v preteklosti stroka ni
podpirala te pobude.
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Operativni plan medsebojnega sodelovanja pripravita Ladislav Mesarič in Henrik
Omerzu.
E. OSTALE POBUDE IN VPRAŠANJA
Podgornik Borut – kaj je z izplačilom 3. in 4. obroka pogodbe z atleti za leto 2006?
Omerzu Henrik – kdaj in kje bodo objavljena merila, kriteriji NPE, kandidati za tekmovanja ?

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

