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Z A P I S N I K
26. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 29. novembra 2011 ob 14.00 uri v Ljubljani.
Prisotni:
Odsoten:

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

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 25. seje strokovnega sveta
Vsebinsko in finančno poročilo o meritvah v letu 2011 – poroča Robert Teršek
Zimska atletska liga
Programi usposabljanja in izobraževanja vaditeljev in trenerjev
Razno (koledar 2012, spremembe disciplin 2012)
Razno

AD 1
Na osnovi razprave zapisnika 25. Seje Strokovnega sveta AZS je bila imenovana delovna komisija Slavko Črne,
Albert Šoba, Robert Teršek in Dušan Prezelj, ki bo pripravila kriterije za vstop atletov v razrede AZS za olimpijsko
obdobje 2013-2016.

AD 2
Robert Teršek je predstavil vsebinsko in finančno poročilo opravljenih meritev v letu 2011. Milan Čoh je predlagal,
da se do naslednje seje pripravi še bolj podroben pregled opravljenih meritev po posameznih laboratorijih in da se
pripravi dokument z analizami v pisni obliki.

AD 3
Člani strokovnega sveta so po razpravi potrdili izhodišča Zimske lige 2012. Priloga št. 1.

AD 4
Člani strokovnega sveta so potrdili programe usposabljanja in izobraževanja strokovnega kadra v atletiki in sicer:
vaditelj atletike, trener atletike, trener specialist.
Prav tako je Strokovni svet AZS potrdil program strokovnega usposabljanja vaditeljev in učiteljev rekreativnega
teka.

AD 5
Člani strokovnega sveta so potrdili spremembo v koledarju za leto 2012. Kvalifikacije APS za člane in članice
bodo 14.- 15. aprila 2012.
Slavko Črne je na osnovi anketnega vprašalnika s posveta ZATS predstavil pobude trenerjev po spremembi
oziroma uvedbi disciplin v mlajših kategorijah. V razpravi so člani strokovnega sveta zavrnili predlagane pobude.
Sestala se bo že imenovana komisija in še enkrat proučila razloge za spremembo disciplin. Slavko Črne poroča o
rešitvah na naslednji seji.
Seja je bila končana ob 16.15 uri.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner
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Priloga št. 1

ZIMSKA LIGA 2012
• AZS bo v sezoni 2012 poleg MAL organizirala tudi Zimsko ligo AZS.
• Pravico nastopa imajo samo atleti AZS.
• Za točkovanje se upoštevajo vse discipline, ki so v programu dvoranskih tekmovanj (60, 400, 800,
1500, 3000, 60 ovire, daljina, troskok, višina, palica, krogla, disk, kladivo, kopje)
• Za naslov atlet zime, ki bo tudi nagrajen, lahko konkurirajo le tisti atleti, ki bodo imeli seštevek
najmanj 3 nastopov.
• Eden od nastopov mora biti na DP, kar je pogoj za uvrstitev na lestvico za končni vrstni red
• Štejejo le tekmovanja, ki so organizirana v skladu z določili TK AZS, EA, IAAF
• Štejejo tudi tekmovanja izven RS, vključno s SP v Istanbulu
• Tekmovanje za atleta Zimske lige se prične s prvim dvoranskim mitingom in konča s SP v dvorani
• Točkuje se po tablicah IAAF. Za točkovanje se upoštevajo tekmovanja v času od 01.01.2012 do
10.03.2012.
• Do denarne nagrade je upravičeno 5 atletov in 5 atletinj.
• Višino nagradnega sklada in druge podrobnosti se dogovorimo na SS AZS in z vodstvo m AZS
• Za tolmačenje pravil lige je zadolžen komisar lige.
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