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Z A P I S N I K
44. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v ponedeljek, 9. junija 2008 ob 16.30 uri v prostorih AK
Krka Novo mesto. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji.
Prisotni:

Steiner Martin, Čoh Milan, Primc Igor, Črne Slavko, Kevo Vladimir, Rajher Gorazd,
Omerzu Henrik
Odsoten: Jeriček Andrej, Šoba Albert (opravičeno)
Ostali prisotni: Zdravko Peternelj
Dnevi red:
1. Pregled zapisnika 43. seje strokovnega sveta
2. Evropski pokal državnih reprezentanc v Istanbulu in Banski Bystrici
3. Testiranja v obdobju JAN-MAJ
4. Vikend priprave mlade selekcije in analiza nastopov
5. Nastop na igrah Alpe Jadran
6. Razno

AD 1
Pri pregledu sklepov in zadolžitev, ki izhajajo iz zapisnika 41. seje strokovnega sveta AZS je ostalo
nerealizirano še:
Sklep št. 240; točka AD 6 – aktivnosti v zvezi z zaposlenimi v NPŠŠ. Vse naštete naloge morajo
biti izvršene takoj oz. do naslednje sej SS AZS.

AD 2
Na predlog glavnih trenerjev je Strokovni svet potrdil moško reprezentanco za nastop na
Evropskem pokalu državnih reprezentanc v Istanbulu.
Ženska reprezentanca, ki bo nastopila v II. ligi v Banski Bystrici, bo dokončno sestavljena do seje
UO AZS.

AD 3
Milan Čoh je podal poročilo o testiranjih atletov in atletinj v obdobju od oktobra 2007 do maja
2008. V tem času je bilo testiranih približno 80 atletov. Rezultati meritev so bili poslani glavnim
trenerjem in atletom.

AD 4
Henrik Omerzu je podal izčrpno poročilo o mladi selekciji. Zaradi zasedenosti atletov in trenerjev
bodo vikend priprave organizirane po sezoni (predvidoma v septembru). Na teh pripravah bo hkrati
narejen program dela mlade selekcije za leto 2009.
Henrika Omerzuja je Strokovni svet imenoval za vodjo mladinske reprezentance za Svetovno
prvenstvo.

AD 5
Na predlog glavnih trenerjev je strokovni svet potrdil sestavo reprezentance za nastop na igrah Alpe
Jadran.

AD 6
1.
Glavni trenerji so dolžni poslati sestavo reprezentance in strokovno vodstvo pisarni AZS šele, ko so
dobili potrditev za nastop atleta s strani trenerja.
2.
Igor Primc pripravi program priprav v tujini za vse atlete v letu 2009.
3.
AZS bo sofinancirala udeležbo na POI vsem tistim trenerjem, katerih atleti so dosegli normo, a niso
v uradnem spremstvu OKS.
4.
Andrej Jeriček in Milan Čoh pripravita program za vaditeljski in trenerski seminar v najkrajšem
možnem času, ker so na razpolago sredstva iz evropskih skladov.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

