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Z A P I S N I K
4. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 4. julija 2013 ob 14.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: Martin Steiner, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Igor Primc, Albert Šoba
Odsotni: Milan Čoh, Vladimir Kevo, Robert Teršek (vsi opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 3. seje
2. Tekmovalni sistem mladih
3. Mednarodna tekmovanja (SP U18, EP U23, EP U20)
4. Razno
AD 1
Predsednik Združenja atletskih trenerjev Slovenje (ZATS) je povedal, da potekajo razgovori o
usposabljanju trenerjev in sodnikov za hojo.
Usposabljanje se bo izvedlo v okviru kongresa ZATS.
AD 2
Vodja skupine za pripravo gradiva »Tekmovalni sistem mladih« je uvodoma predstavil glavne
značilnosti, ki izhajajo iz tega gradiva. Člani strokovnega sveta so imeli pripombe in vprašanja, ki
se nanašajo na posamezne tekmovalne kategorije, orodja, dolžine prog, itd. Bili so enotni, da je
delovna skupina opravila veliko delo, da je celovito, strokovno in sistematično obdelala celoten
sistem tekmovanja mladih. Hkrati so se pojavili tudi pomisleki o tem, kako sistem vključiti v letni
program tekmovanj in ga finančno ovrednotiti.
Na osnovi razprave je strokovni svet sprejel sklep, da se gradivo v celoti pošlje trenerjem z
namenom, da ga pregledajo in pripravilo pripombe. Gradivo naj se vključi v program Kongresa
ZATS kot ena od glavnih točk. Na Kongresu ZATS naj se oblikuje dokončna vsebina gradiva.
AD 3
Predsednik strokovnega sveta je člane seznanil z odhodom reprezentanc na mednarodna
tekmovanja. Letošnji program je pester in časovno natrpan. Nekateri atleti so izrazili željo, da bi
nastopili na dveh tekmovanjih.
Ker pri tem nastaja precej logističnih težav s transportom, strokovni svet predlaga, da pisarna
Atletske zveze Slovenije (AZS) pomaga v okviru možnega, vendar to ne sme dodatno finančno
bremeniti AZS.
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AD 4
Naredi se izračun nagrad reprezentanci za uvrstitev v prvo ligo Evropskega ekipnega prvenstva
državnih reprezentanc. Po uskladitvi se objavi na spletni strani AZS ter se določi datum izplačila.
Člani strokovnega sveta so obravnavali odpovedi nastopov za reprezentanco. Ker gre velikokrat
tudi za neupravičene izostanke, so bili mnenja, da bi bilo treba s sistemom pravil zaostriti
odgovornost. To problematiko bo strokovni svet obravnaval na eni od jesenskih sej po zaključku
sezone.
Člani strokovnega sveta so sklenili, da se Andreju Poljancu ne povrne stroškov priprav za leto 2013,
ker je bojkotiral nastop za reprezentanco Slovenije v Kaunasu.
Majda Križe je zaradi nestrinjanja z razdelitvijo atletov in razrede ter finančno pomočjo za leto
2013 odvrnila svoje atlete od nastopa za slovensko reprezentanco na mladinskem četveroboju v
Pragi. Nestrinjanje trenerja se ne bi smelo prenesti na atlete, prav tako ne morejo biti podvrženi
manipulaciji iz katere koli strani. Zaradi navedenega bo strokovni svet o tem seznanil upravni odbor
AZS.

Seja je bila zaključena ob 15:30 uri.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner
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