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Z A P I S N I K
22. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v četrtek, 17. marca 2011 ob 18.00 uri v Ljubljani.
Prisotni:

Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor,
Teršek Robert
Odsoten: Šoba Albert

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 20. in 21. seje strokovnega sveta
2. Poročilo s sestanka IO ZATS
3. Poročilo s kongresa o usposabljanju oziroma izobraževanju atletskih trenerjev po sistemu
IAAF
4. Poročilo s seje Odbora za vrhunski šport OKS
5. Poročilo o testiranjih v letu 2010
6. Razno (merila za SP U18, OFEM, Vrhunska selekcija)
AD 1
Na zapisnika 20. in 21. seje strokovnega sveta ni bilo pripomb in sta bila potrjena brez dopolnil.
AD 2
Predsednik ZATS Andrej Jeriček je prisotne seznanil z vsebino in zaključki sestanka IO ZATS.
Opozoril je na neskladje med sklepom skupščine ZATS in zapisanim v knjižici Razpisi tekmovanj
2011. To neskladje naj se nemudoma odpravi – delovna skupina: predsednik Strokovnega sveta
AZS, predsednik Tekmovalne komisije AZS, predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenije in
strokovni delavec AZS. O zaključku se obvesti vsa društva.
AD 3
Predsednik ZATS je podal poročilo s kongresa o usposabljanju oziroma izobraževanju atletskih
trenerjev s strani IAAF. Strokovni svet je na osnovi poročila in razgovora imenoval komisijo, ki bo
pripravila osnutek dokumenta do 16. maja 2011. Delovno skupino sestavljajo: Jeriček Andrej
(vodja), Čoh Milan in Steiner Martina.
AD 4
Član Strokovnega sveta pri OKS Andrej Jeriček je podal poročilo s seje. Prisotne je seznanil s
kvotami, ki jih je AZS deležna na osnovi kriterijev OKS in rezultatov atletov v letu 2010. AZS ima
priznanih 6 kvot, na osnovi katerih bo prejela tudi finančna sredstva.
AD 5
Poročilo o testiranjih v letu 2010 je podal koordinator za testiranja pri AZS Robert Teršek. Celotna
vsebina s področja testiranj v letu 2010 je zbrana na zgoščenki, ki jo je Robert Teršek na kratko
predstavil. Člani Strokovnega sveta bodo vsebino zgoščenke podrobno pregledali in dopolnila oz.
pripombe posredovali na prihodnji seji.

AD 6
1. Predsednik Strokovnega sveta je člane seznanil z zahtevami atletov VAS po spremembah
določil pogodbe za leto 2011. Člani Strokovnega sveta so ponovno potrdili sklep, da
določila pogodbe ostanejo nespremenjena.
2. Popravijo in uskladijo se merila AZS z merili IAAF za nastop na Svetovnem prvenstvu za
mlajše mladince / mladinke. Prav tako se uskladi teža moškega kopja za nastop na
Olimpijskem festivalu evropske mladine. O spremembah se obvesti vse klube.
3. Člani Strokovnega sveta predlagajo, da se gradivo (publikacija) IAAF za otroško atletiko
nabavi za področne nosilce Otroške atletske lige.

Seja je bila zaključena ob 20.15 uri.

Zapisal:
Martin Steiner

Strokovni svet:
predsednik
Martin Steiner
.

