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ZAPISNIK
35. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 21. novembra 2012 ob 14.00
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

uri,

Prisotni: Steiner Martin, Črne Slavko, Čoh Milan, Jeriček Andrej, Primc Igor, Šoba Albert,
Teršek Robert
Vabljen: Ambrožič Gabrijel
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 34. seje strokovnega sveta
2. Pregled tekmovanj AZS
•
Pregled disciplin po dnevih
•
Zaporedje disciplin
•
Smotrnost uvedbe DP za pionirje / pionirke U10
3. Razno
AD 1
Na zapisnik 34. seje ni bilo pripomb.
AD 2
Že dalj časa se čuti potreba po spremembah in dopolnitvah tekmovalnega sistema AZS za mlade. O
tem je bilo govora tudi na posvetu trenerjev v Portorožu, vendar razprava ni dala celovitega
odgovora. O tej tematiki je na svojih sejah razpravljal tudi strokovni svet AZS. Do seje strokovnega
sveta je prispelo nekaj pisnih predlogov, kako urediti to področje. Na osnovi razprave je bil sprejet
sklep:
Ustanovi se delovno telo, ki bo za sezono 2014 pripravilo celovito prenovo sistema tekmovanj
za mlade v sestavi:
Zdravko Peternelj – vodja in koordinator,
Milan Čoh – član,
Branko Škof – član,
Albert Šoba – član,
Majda Križe – član,
Henrik Omerz – član,
Boštjan Bradeško – član,
Slavko Černe – član,

Slavko Malnar – član,
Boštjan Fridrih – član.
Komisija prične z delom takoj, sklicatelj je Zdravko Peternelj.
AD 3
Dr. Čoh je predstavil predlog projekta Spremljanje treniranosti mladih atletov. Za dokončno
oblikovanje vsebine projekta je bila imenovana delovna skupina v sestavi: Čoh Milan, Črne Slavko,
Kreft Robi in Bradeško Boštjan.
Strokovni svet predlaga UO AZS, da se na prireditev atlet leta vključi tudi proglasitev naj trenerja.
Ker je v nekaterih disciplinah deficitarnost tolikšna, da število udeležencev ne dosega kriterij za
kategorizacijo, strokovni svet predlaga, da se kriteriji spremenijo. Predlog se posreduje Odboru za
vrhunski šport OKS. Zadolžen Steiner Martin.

Seja je bila zaključena ob 16.00 uri.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

