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Z A P I S N I K
30. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 10. aprila 2012 ob 15.00 uri v Ljubljani.
Prisotni: Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Peternelj Zdravko, Primc Igor
Ostali prisotni: Djordjević Srdjan, Šestak Matija
Odsoten: Šoba Albert, Teršek Robert
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 28. in 29. korespondenčne seje strokovnega sveta
2. Štafete v letu 2012 (terminski plan nastopov, cilji)
3. Poročilo s posveta NPŠZ na MIZKŠ
4. Razno
AD 1
Na zapisnika 28. in 29. seje ni bilo pripomb.
AD 2
AZS že drugo leto namenja sredstva za trening in nastope štafet s ciljem, da se štafete Slovenije
uvrščajo na velika mednarodna tekmovanja. V ta namen so imenovani tudi koordinatorji projekta
štafet, ki skrbijo za vadbo in nastope.
Letošnji cilji so nastopi štafet 4x100 m ženske, 4x100 m moški in 4x400 m moški na Evropskem
prvenstvu v Helsinkih. Cilji so realno dosegljivi, zato je potrebno izvesti zastavljeni tekmovalni
program, ki omogoča doseganje želenih rezultatov in s tem zastavljenega cilja.
Program tekmovanj štafet je priloga zapisniku.
Vsi prisotni so menili, da obstajajo še druge možnosti, zato so se dogovorili za aktiven odnos pri
načrtovanju in dopolnjevanju programa nastopov štafet.
Obvestiti je potrebno organizatorje mitingov mednarodne atletske lige (Ljubljana, Postojna) o
nastopu in zagotoviti udeležbo sosednjih držav. Pogoj za priznanje rezultata je nastop vsaj treh tujih
reprezentanc (Avstrija, Italija, Hrvaška, Madžarska ipd.).
AZS se naj poveže s Hrvaško atletsko zvezo pri iskanju dodatnih možnosti za nastop.
Strokovni svet AZS predlaga, da se za uvrstitev v razrede AZS upošteva rezultat štafete in da se
nastopajoči razvrstijo v ustrezen razred na podlagi tega rezultata. Prav tako velja omenjen način
razvrščanja tudi za koordinatorje projekta, ki je udeležen na sredstvih skladno z veljavnimi pravili
AZS o dodelitvi sredstev.
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AD 3
Predsednik strokovnega sveta AZS je člane obvestil o vsebini sestankov na MIZKŠ, ki so potekali
na ministrstvu. Trenutno je slovenska strokovna športna javnost razdeljena: gre za pobudo, da se
sredstva, namenjena financiranju športa, delijo po drugačnem sistemu kot do sedaj. Izpostavljena je
bila velika vloga OKS in posledična delitev finančnih sredstev med OKS in FŠ.
V tem trenutku pa je za AZS aktualno zmanjšanje števila trenerjev v projektu NPŠŠ za približno
tretjino mest, kar bo neposredno prizadelo vse nacionalne panožne športne zveze. Sicer MIZKŠ
kasneje predvideva razpis še 26 dodatnih mest, namenjenih nekdanjim vrhunskim športnikom in
športnim delavcem ter 20 mest na programu športne rekreacije – zdravega življenjskega sloga.
Imenovan je bil iniciativni odbor trenerjev NPŠŠ, ki bo zastopal interese trenerjev do MIZKŠ. V ta
odbor AZS imenuje Uroša Verhovnika iz AK Ravne. AZS naj o imenovanju obvesti MIZKŠ (g.
Dušana Hauptmana).
AD 4
Prošnjo ultramaratonca iz Kopra, da bi AZS uredil prijavo za tekmovanje, strokovni svet ni podprl,
ker te vrste tekov niso v programu mednarodne atletske zveze (IAAF).
Predsednik ZATS naj takoj skliče sestanek, kjer se bo obravnavala izvedba programov
izobraževanja v letu 2012. Na sestanku naj bodo prisotni predstavniki vodstva AZS, FŠ in
strokovnega sveta AZS.
Upošteva se predlog Roberta Terška, da se skladno z možnostmi na zimskih tekmovanj v metih
(Winter Throwing Challenge), nastopa z ekipo.
Prošnji atletov AD Štajerske Helene Javornik in Mitje Krevsa za dodatno pomoč pri izvajanju
treninga, letos ni moč ugoditi, bosta pa oba omejena atleta na osnovi rezultatov v letu 2012,
uvrščena v pripadajoči razred v sezoni 2013.
Seja je bila končana ob 17:00.

Zapisal:
Martin Steiner

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner
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Priloga: program tekmovanj štafet
Štafeta: 4 x 100m ženske
Datum
1.5.2012
2.6.2012
7.6.2012
10.6.2012
Štafeta: 4 x 100m moški
2.6.2012
7.6.2012
10.6.2012
Štafeta: 4 x 400m moški
7.6.2012
10.6.2012

Tekmovanje
Bar (MON)
Regensburg (GER)
Ljubljana (SLO)
Postojna (SLO)
Regensburg (GER)
Ljubljana (SLO)
Postojna (SLO)
Ljubljana (SLO)
Postojna (SLO)
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