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Z A P I S N I K
49. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v torek, 4. novembra 2008 ob 16.00 uri v prostorih AZS v
Ljubljani. Na seji so bili prisotni tudi glavni trenerji.
Prisotni:

Steiner Martin, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Omerzu Henrik, Primc Igor, Šoba Albert,
Kevo Vladimir
Odsoten: Čoh Milan (opravičeno)
Ostali prisotni: Zdravko Peternelj, Boris Mikuž
Dnevi red:
1. Pregled zapisnika 47. seje in 48. korespondenčne seje strokovnega sveta
2. Poročilo OKS o nastopu na POI Peking
3. Merila za nastope v letu 2009
4. Kategorizacija
5. Zaposlitev trenerjev in športnikov v državni upravi in zaposlitev trenerjev v NPŠŠ
6. DP v krožnih tekih za ml. mladince / mladinke
7. Starostne kategorije na DP v maratonu, polmaratonu, 10km (cesta, stadion)
8. Razno

AD 1
Na zapisnik 47. in 48. korespondenčne seje ni bilo pripomb.

AD 2
Na poročilo OKS o nastopu na POI 2008 se bo odzval tudi strokovni svet AZS.

AD 3
Strokovni svet AZS je obravnaval predlog meril za nastope v letu 2009 in sprejel naslednja stališča:
o za nastop na SP za mlajše mladince / mladinke se ne upoštevajo kriteriji IAAF, ampak
kriteriji, ki so veljali za nastop na zadnjem SP,
o kriteriji za nastop na Sredozemskih igrah se pripravijo na 5. oziroma 6. mesto zadnjih SI,
o za vsa mednarodna tekmovanja v letu 2009 teče rok za doseganje norm od 1. januarja 2009
(razen za SP na prostem – rok je od 1. januarja 2008 in za EP v dvorani – od 1. decembra
2008).

AD 4
Strokovni svet AZS je bil seznanjen z izhodišči, ki jih bo AZS vodila do OKS v zvezi s spremembo
oziroma dopolnitvijo kriterijev za kategoriziranje športnikov v RS.

AD 5
Po poročanju direktorja AZS so se društva zelo slabo odzvala na razpis MŠŠ po zaposlitvi trenerjev
pripravnikov. Še pred koncem leta 2008 se skliče sestanek s trenerji, ki so zaposleni preko NPŠŠ.

AD 6
Na osnovi analize TK AZS je strokovni svet po razpravi potrdil predlog TK AZS, da ostane DP v
krožnih tekih kot enotna mladinska kategorija.

AD 7
Strokovni svet AZS je vzel na znanje predlog TK AZS, da v letu 2009 na tekmovanjih v maratonu,
polmaratonu in teku na 10km (cesta in stadion) upoštevajo enaki letniki kot jih določata IAAF in
EAA.
Razdalja
AZS
Maraton
Polmaraton
10 km – cesta
in stadion

Mladinske kategorije ni
Nastopajo mladinci, stari 18 in 19 let
Nastopajo mladinci, stari 18 in 19 let in
mladinci, stari 16 in 17 let.

AD 8
1. Strokovni svet je informacijo trenerja Srdjana Djordjeviča o merilni tehnologiji za
spremljanje in optimizacijo treninga v realnem času je ocenil pozitivno, vendar je
informacijo potrebno razširiti z dodatno razlago uporabnosti te metode v praksi.
2. Strokovna služba AZS pripravi razpisne pogoje za objavo razpisa za glavnega trenerja za
srednje proge in glavnega trenerja za skoke

Seja je bila zaključena ob 19.30.
Zapisal:
Zdravko Peternelj
Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

