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ZAPISNIK
34. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 3. oktobra 2012 ob 15.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana
Prisotni: Steiner Martin, Črne Slavko, Čoh Milan, Jeriček Andrej, Primc Igor, Šoba Albert,
Teršek Robert
Vabljen: Ambrožič Gabrijel
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 33. seje strokovnega sveta
2. Predlogi TK AZS o tekmovalnem sistemu AZS za leto 2013
3. Koledar 2013
4. Merila 2013
5. Mednarodna atletska liga 2013
6. Razno
AD 1
Na zapisnik 33. seje ni bilo pripomb.
AD 2
Predsednik Tekmovalne komisije AZS je podal predloge komisije o tekmovalnem sistemu za leto
2013 v pisni obliki. Na osnovi razgovora so bili sprejeti naslednji zaključki:
• APS je klubsko tekmovanje, zato bo potrebno rešitve za boljšo udeležbo atletov poiskati v
klubih.
• AZS v pogodbe ne bo dodajala dodatnih tekmovalnih obveznosti za atlete.
• Klubi so v težki finančni situaciji in se odločajo za organizacijo tistih tekmovanj, ki se
stroškovno pokrijejo. Ker je pričakovati, da se bo takšno stanje nadaljevalo, bo potrebno na
AZS o tej problematiki resno razmisliti in priti do konkretnih zaključkov.
• AZS bo na temo Savaria pokala organizirala sestanek z državami udeleženkami.
• Omejitve nastopov pionirjev in pionirk na mitingih naj bodo takšne, kot veljajo za
prvenstvena tekmovanja.
• Strokovni svet AZS bo na prihodnji seji razpravljal o mladinski atletiki (smiselnost znižanja
starostnih meja za DP). Mnenja članov strokovnega sveta so bila deljena.
• Strokovni svet AZS soglaša z uvedbo hoje v tekmovalni sistem za mlajše mladince /
mladinke. Razdalja znaša 3000 metrov. Tekmovalec, ki je prijavljen v hoji, ne more
nastopiti še v drugih disciplinah. ZATS skupaj s strokovnim svetom poskrbi za strokovno
usposabljanje trenerjev za hojo.
• Strokovni svet AZS bo ponovno pregledal zaporedje disciplin na tekmovanjih po dnevih, s
poudarkom na mlajših kategorijah.

•

Strokovni svet AZS podpira že večkrat izraženo potrebo po uvedbi državnega prvenstva v
štafetnih tekih. Že v sezoni 2013 je potrebno to tekmovanje umestiti v koledar.

AD 3 in 4
Koledar tekmovanj in merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih v letu 2013 so usklajena in
pripravljena za objavo.
AD 5
Mednarodna atletska liga 2012 je končana. Potrebno je narediti analizo in določiti smernice za
naprej. Organizatorje povabiti k sodelovanju pri pripravi tekmovanj za prihodnje leto.
AD 6
Strokovni svet AZS mora še v tem letu na svojih sejah razpravljati o problematiki pionirske atletike,
zaporedju disciplin, s poudarkom na mlajših kategorijah in opraviti analizo MAL.

Seja je bila zaključena ob 17:00.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

