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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

10. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, 

ki je bila v sredo, 11. junija 2014 ob 15.00 uri, 

v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana 
 
Prisotni: Martin Steiner, Milan Čoh, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Vladimir Kevo, Rok Kopitar, 

Albert Šoba, Robert Teršek 
Odsoten: Igor Primc (opravičeno) 

 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. seje 
2. Sezona 2014 – poroča Martin Steiner 
3. Meritve v letu 2014 – poroča Robert Teršek 
4. Dolžine prog v krosu za pionirske kategorije 
5. Razno 

 
 
AD 1 
Na zapisnik 9. seje člani niso imeli pripomb ali dopolnil. 
 
AD 2 
Predsednik Strokovnega sveta AZS je podrobneje predstavil večja tekmovanja (kandidate, ki so že 
izpolnili kriterije in tiste, ki jih po vsej verjetnosti bodo), ki sledijo v sezoni 2014. 
Gre predvsem za  nastop reprezentance na Evropskem ekipnem prvenstvu v Talinu, Svetovnem prvenstvu 
za mladince v Eugenu in Evropskem prvenstvu za člane v Zurichu. 
 
Zaklju čki:  
1. 
Na Evropsko ekipno prvenstvo v Talin bo potovala reprezentanca in trenerji, ki jo bo takoj po zaključku 
drugega dne APS za člane in članice v Novi Gorici izbral strokovni svet AZS. Reprezentanti bodo izbrani 
na osnovi kvalitete letošnjih rezultatov, vključujoč in s poudarkom na rezultatih, doseženih  na APS. 
2. 
Strokovni svet AZS bo imel sejo pred odhodom atletov na svetovno mladinsko prvenstvo in EP za člane. 
Namen seje je, da potrdi potnike na omenjena tekmovanja in določi spremstvo. Strokovni svet AZS bo v 
primeru drastičnega pada tekmovalne sposobnosti (slaba forma, norme, poškodbe) o takšnih primerih 
odločal o smislu potovanja na tekmovanje. 
  



AD 3 
Koordinator AZS za področje testiranj je člane strokovnega sveta seznanil z aktivnostmi, ki potekajo na 
področju testiranj v letu 2014. Opozoril je tudi na nekatere spremembe, ki se pojavljajo v organiziranosti 
in postopkih z vključitvijo Olimpijskega strokovnega centra. Člani so sklenili, da koordinator in člani 
panožnega tima na osnovi letošnjega dogajanja pripravijo plan in način dela (upoštevajoč spremembe) za 
leto 2015. 
 
AD 4 
Strokovni svet AZS je na osnovi pripomb trenerjev spremenil dolžine prog na državnem prvenstvo v 
krosu. Spremembe bodo veljale od 1. januarja 2015 dalje. Dolžine prog so sledeče: 
 

 PIONIRKE - U12 (2004 in mlajše) 500 m 
 

 PIONIRJI - U12 (2004 in mlajši) 500 m 
 

 PIONIRKE - U14 (2002 in 2003)  1000 m 
 

 PIONIRJI - U14 (2002 in 2003)  1000 m 
 

 PIONIRKE - U16 (2000 in 2001)  1500 m 
 

 PIONIRJI - U16 (2000 in 2001)  1500 m 
 

 ČLANI (1995 in starejši) - kratki kros  3000 m 
 

 MLAJŠE MLADINKE (1998 in 1999)  4000 m 
 STAREJŠE MLADINKE (1996 in 1997) 4000 m 
 

 MLAJŠE ČLANICE do 23 let (1993 - 1995) 5000 m 
 ČLANICE (1995 in starejše) 5000 m 
 

 MLAJŠI MLADINCI (1998 in 1999)  4000 m 
 STAREJŠI MLADINCI (1996 in 1997) 4000 m 
 

 MLAJŠI ČLANI do 23 let (1993 - 1995) 8000 m 
 ČLANI (1995 in starejši) - dolgi kros 8000 m 

 
AD 5 
Ker je zanimanje za nastop na Balkanskih igrah razmeroma veliko, kljub jasnim sklepom Strokovnega 
sveta AZS prihaja v praksi do vedno novih tolmačenj možnosti udeležbe na Balkanskih igrah. Boštjan 
Fridrih in Rok Kopitar sta pripravila predlog vrednosti rezultata (po tablicah), ki bi omogočal nastop na 
Balkanskih igrah. Ker pa gre pri nastopu atletov tudi za samoplačništvo in ker nastop na Balkanskih igrah 
ni pogojen z normami, je Strokovni svet sklenil, da se za tekmovalno sezono 2015 pripravi kompleten 
protokol nastopa naših atletov na Balkanskih igrah. 
 
Nastop na prvenstvu Balkana za starejše mladince sovpada z nastopom mladinske reprezentance v 
Slovenj Gradcu na mladinskem peteroboju Češke, Hrvaške, Slovaške, Madžarske in Slovenije. Strokovni 
svet AZS je odločil, da ima reprezentančni nastop v Slovenj Gradcu absolutno prednost pred nastopom na 
mladinskih Balkanskih igrah v Serresu. AZS ne bo prijavila naših atletov za nastop na mladinskih 
Balkanskih igrah. Mladinska reprezentanca bo znana po APS za člane in članice. 
 

Seja je bila končana ob 16:30 uri. 
Strokovni svet AZS 

predsednik 
Martin Steiner 


