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
35. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v petek, 5. oktobra 2007 ob 15.00 uri v hotelu Paka v
Velenju. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji.
Prisotni:

Steiner Martin, Čoh Milan, Črne Slavko, Fižuleto Hrvoje, Jeriček Andrej,
Kevo Vladimir, Omerzu Henrik, Primc Igor, Šoba Albert
Odsotna: Mesarič Ladislav, Praprotnik Urban (opravičeno)
Ostali prisotni: Boris Mikuž, Zdravko Peternelj
Dnevi red:
1. Pregled zapisnikov 29. do 34. seje strokovnega sveta
2. Analiza dela v letu 2007 in program dela v letu 2008
a. Poročilo GT za sezono 2007
b. Testiranja v letu 2007 in usmeritev v 2008
c. Osnovne smernice dela v sezoni 2008 (izboljšave; razvojni vidik; kaj spremeniti, da bo delo GT bolj
uspešno)

d.
e.
f.
g.
3.
4.
5.
6.
7.

Kriteriji NPE in sestava NPE za leto 2008
Kandidati za mednarodna tekmovanja v letu 2008
Vrhunska atletska selekcija v letu 2008 (kriteriji, sestav)
Atleti s pogodbami za leto 2008

Projekt 9.99 na 100 m in svetovni rekord v kladivu
Selekcija 2012
Koledar AZS za leto 2008
Merila za nastope na mednarodnih tekmovanjih v letu 2008
Razno
a. EP v krosu 2007
b. Pobuda AK Koper
c. Posvet ZATS
d. Olimpijski trenerski forum
e. Kandidati za štipendije OKS

AD 1
Na zapisnike 29. do 34. seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 219
Strokovni svet potrdi zapisnike 29. do 34. seje strokovnega sveta.

AD 2 - A
Uvodoma je Martin Steiner pohvalil delo glavnih trenerjev v sezoni 2007, manj pa je zadovoljen s
poročili. Poročila v glavnem vsebujejo statistične podatke. GT bodo morali tudi več spremljati ostale
reprezentančne ekipe.
Šoba Albert - NPE šprint in ovire je bila uspešna, planirano je bilo doseženo. Udeležba na testiranjih
je bila slabša, zlasti tistih izven Ljubljane.
Kevo Vladimir - 8 atletov NPE meti je doseglo cilje, ostali ne. Trenerjev za mete ni (samo 10), pa še ti
trenirajo samo enega atleta.

Fižuleto Hrvoje - povdarja pomen kombinirane razdelitve sredstev za priprave (individualno, skupne
priprave NPE skoki). Izvedenih je bilo nekaj enodnevnih edukacijskih priprav, ki pa niso bile uspešne
zaradi neudeležbe trenerjev.
Sklep št. 220
Za poročila glavnih trenerjev se pripravi Obrazec poročila.

AD 2 - B
Čoh Milan je poudaril, da so testiranja v zadnjih letih napredovala tudi zaradi novih organizacijskih
prijemov AZS. V letu 2007 je bilo opravljeno 170 meritev, ki so jih predlagali GT. V letu 2008 se
načrtujejo podobne meritve, izboljšati pa bo potrebno pravočasno in hitrejšo interpretacijo meritev.

AD 2 - C
Osnovne smernice dela GT v sezoni 2008:
o sestanek s trenerji po NPE s predstavitvijo programa in finančne participacije
o priprave atletov v Južni Afriki, Tenerifih in Formii (november, december), zimske priprave
kandidatov za nastop na SP v dvorani, aprilske priprave v Splitu in Medulinu
o priprave se odobrijo na osnovi naročilnice ob predhodnem seznamu udeležencev

AD 2 - D
Kriteriji NPE za leto 2008 ostanejo enaki kot so bili v letu 2007. GT posredujejo sestavo NPE v
najkrajšem možnem času. Še zlasti je potreben tehten razmislek in odločitev o tistih, ki niso izpolnili
kriterijev za leto 2008, so pa pomembni za reprezentančne nastope.
GT predlagajo, da se za neudeležbo na reprezentančnih srečanjih zmanjša priprave za 1 dan.
Sklep št. 221
Vsem, ki bodo bojkotirali nastope za reprezentanco brez opravičenega razloga, se bodo
zmanjšale ali ukinile bonitete.

AD 2 - E
Seznam kandidatov za mednarodna tekmovanja tekmovanja pripravijo GT do naslednje seje
strokovnega sveta.

AD 2 - F
Primc Igor poudari, da je bila postavitev selekcije smiselna, saj je 7 atletov doseglo svoj najboljši
rezultat na največji letošnji tekmi (dvoransko EP in SP). Vstopni in izstopni kriteriji so dobro
zastavljeni. Razmišlja o tem, da bi bili višje finančne participacije deležni nosilci medalj. Zelo blizu
vstopa v Vrhunsko selekcijo sta Zlatnar D. in Roman S.
Do naslednje seje pripravi dokončni program in seznam Vrhunske selekcije.

AD 2 - G
Seznam atletov temelji na IAAF tablicah 2005 (na prostem in dvorana) ter osvojenih medaljah na
mednarodnih tekmovanjih v letu 2007. Upoštevajo se discipline olimpijskega programa in dosežen
atletov najboljši rezultat po tablicah IAAF.
Razredi in število atletov:
o 1. razred (1150 točk in več)
o 2. razred (1100 - 1149 točk)
o 3. razred (1050 - 1099 točk)

Zap. št.
1. razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ime in Priimek

Društvo

Točke 2007

Primož KOZMUS
Sonja ROMAN
Marija ŠESTAK
Brigita LANGERHOLC
Matic OSOVNIKAR
Miroslav VODOVNIK
* Jolanda ČEPLAK

FIT
MB 98
TRK
MASS
ASB
KLC

kladivo (82.30) - 1215
1500 m (4:06.75) - 1202 (dvorana)
troskok (14.92) - 1193
800 m (1:58.41) - 1181
100 m (10.13) - 1167
krogla (20.67) - 1160
800 m (1:58.99) - 1210 (dvorana)

2. razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Damjan ZLATNAR
Boštjan BUČ
Andrej POLJANEC
Jurij ROVAN
Helena JAVORNIK
Rožle PREZELJ
Pia TAJNIKAR
Sabina VEIT
Nina KOLARIČ
Jan ŽUMER
Merlene OTTEY
Snežana RODIĆ

MASS
VEL
KRKA
FIT
ZRE
AKK
MASS
PMB
PT
MASS
MASS
GO

110 m ovire (13.56) - 1147
3000 m zap. (8:26.42) - 1142
palica (5.60) - 1139
palica (5.60) - 1139 točk
maraton (2:28:53) - 1132
višina (2.27) - 1128
200 m (23.60) - 1107
200 m (23.60) - 1107
daljina (6.57) - 1102
200 m (20.85) - 1101
100 m (11.56) - 1100
troskok (14.03) - 1100

3. razred
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Andrej BATAGELJ
Radmila VUKMIROVIČ
Sara OREŠNIK
Nina KOVAČIČ
Sebastjan JAGARINEC
Maja NOSE
Nina KOKOT
Liona REBERNIK
Maja MIHALINEC
Marina TOMIĆ
Tina MURN
Tanja PRUDIČ
Boštjan FRIDRIH
Anja PUC
Jože VRTAČIČ
Teja ZUPAN

GO
GO
OL
POS
PMB
ŠEN
VEL
PMB
VEL
KLC
TRK
B20
ASB
KRO
KRKA
TRK

troskok (16.40) - 1090
100 m ovire (13.51) - 1090
400 m ovire (57.79) - 1087
100 m (11.72) - 1073
400 m (46.79) - 1069
200 m (24.12) - 1068
daljina (6.40) - 1065
200 m (24.21) - 1061
100 m (11.80) - 1059
100 m ovire (13.77) - 1058
100 m (11.83) - 1054
troskok (13.59) - 1054
daljina (7.65) - 1052
400 m (54.49) - 1052
200 m (21.20) - 1051
100 m (11.85) - 1051

NOSILCI KOLAJN V LETU 2007 (z rezultatom ne dosežejo 1050 točk)!
1.
Lucija KRKOČ
NANOS
gorski tek - 1. mesto na EP
2.
Rok DERŽANIČ
FIT
deseteroboj - 2. mesto na EP U20
3.
Maja BRATKIČ
GO
troskok - 3. mesto na SP U18
troskok - 2. mesto na EYOF
4.
Barbara ŠPILER
FIT
kladivo - 3. mesto na SP U18

AD 3
Uvodno informacijo o Projekt 9.99 na 100 m in Svetovni rekord v metu kladiva sta podala trenerja
Šoba Albert in Kevo Vladimir.
Sklep št. 222
Šoba Albert in Kevo Vladimir pripravita vsebinski in finančni projekt, kjer se natančno
opredelijo nosilci in vloga AZS ter se ga predstavi na UO AZS.

AD 4
Henrik Omerzu je predstavil projekt Selekcija mladih 2012. Na osnovi sprejetih kriterijev je trenutno
v selekciji 14 atletov, razdeljenih v tri skupine:
o A skupina / dobitniki medalj
o B skupina / uvrščeni od 4.- 8. mesta
o C skupina / vsi ostali
Sklep št. 223
Strokovni svet AZS potrdi kriterije za vstop v Pripravljalnico – selekcijo 2012. Henrik
Omerzu kot vodja te selekcije pripravi do naslednje seje strokovnega sveta kadrovski in
operativni plan s cilji in kontrolnimi točkami za posameznega atleta. Prav tako pripravi
predlog za atlete, ki so zelo blizu sprejetim kriterijem (Veit S., Tajnikar P., Puc A.,
Jagarinec S.).
Priloga: čistopis kriterijev in seznam atletov!

AD 5
Črne Slavko je na kratko predstavil izhodišča koledarja AZS za leto 2008.
Sklep št. 224
Glavni trenerji posredujejo pripombe na predlog koledarja do ponedeljka, 8. oktobra
2007.

AD 6
UO AZS je že potrdil merila za nastop na POI 2008. Trenutno so znana samo merila za nastop na
Svetovnem prvenstvu za mladince / mladinke, vendar brez opisnih kriterijev.
Črne Slavko je imel pripombo na gradivo za obravnavo na Skupščini AZS. Ne strinja se, da se gradivo
o tekmovalnem sistemu, ki ga je za Skupščino AZS pripravila TK AZS, ne obravnava tudi na
strokovnem svetu.
Sklep št. 225
V bodoče se vse pripombe in sugestije na tekmovalni sistem, podan s strani TK AZS,
obravnava tudi na strokovnem svetu.

AD 7 - A
Martin Steiner je člane strokovnega sveta seznanil z odstop glavnega trenerja za teke Urbana
Praprotnika. Do nadaljnjega bo sam tudi v.d. GT za teke.
V skladu s sprejetimi kriteriji se bo letošnjega EP v krosu udeležila tudi AZS – predvidoma s po 1
članom / članico in 1 mlajšim članom / mlajšo članico. Za mladince / mladinke bo Velenju izbirni
kros.

AD 7 - B
Strokovni svet je obravnaval dopis AK Koper o uvedbi hitre na DP.
Sklep št. 226
S strokovnega vidika je predlog o uvedbi hitre hoje smiseln in pozitiven. AK Koper se
predlaga, da v letu 2008 organizirajo nekaj mitingov hitre hoje za vse starostne kategorije.
Ob koncu leta bi se na osnovi analize strokovni svet in TK AZS odločila o morebitni uvedbi
DP.

AD 7 - C
Posvet ZATS bo predvidoma 23. do 25. novembra 2007 v Fiesi. Izvršni odbor ZATS že pripravlja
program posveta.

AD 7 - D
Tretjega trenerskega seminarja v okviru projekta POI 2008, imenovan Olimpijski trenerski forum bo
19. in 20. oktobra 2007 v Planici. Prijavljeni so Šoba A., Podgornik B., Kevo V. in Lipovšek S.

AD 7 - E
Na letošnji razpis za štipendije, ki jih podeljuje OKS-ZŠZ, so se prijavili naslednji atleti in atletinje:
Deržanič Rok, Jovan Rok, Špiler Marko, Špiler Barbara, Kolarič Nina, Bratkič Maja, Pintar Svit in
Krkoč Lucija.

Zapisal:
Zdravko Peternelj
Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

