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Z A P I S N I K
11. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 3. julija 2014 ob 15.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana
Prisotni: Martin Steiner, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Vladimir Kevo, Rok Kopitar,
Albert Šoba, Robert Teršek
Odsoten: Milan Čoh, Igor Primc (opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. seje
2. Kandidati za nastop na SP za mladince – poroča Martin Steiner
3. Plan potovanja na SP za mladince – poroča Martin Steiner
4. Razno

AD 1
Na zapisnik 10. seje člani niso imeli pripomb ali dopolnil.
AD 2
Predsednik Strokovnega sveta AZS je prisotne seznanil z listo atletov, ki imajo izpolnjene norme za SP za
mladince in mladinke. Na osnovi razprave na predhodni seji je strokovni delavec AZS pripravil pregled
tekmovalne sezone za kandidate z normami. Namen priprave materiala je bil, da bi člani imeli celoten
pregled, števila nastopov, rezultatov, datum dosega norme in da bi na osnovi tega ocenili pripravljenost
atletov in atletinj.
Po razpravi so bili sprejeti zaključki:
• v primeru, ko imajo trije atleti / atletinje normo za mladinsko SP v posamezni disciplini, lahko v
skladu z določili IAAF nastopita le dva,
• v takšnih primerih je prvenstvo Slovenije za starejše mladince / mladinke izbirna tekma,
• člani strokovnega sveta AZS so se odločili, da na mladinsko SP potujejo vsi, ki imajo izpolnjeno
normo in so telesno zdravi.
Sklep:
Ker ni smiselno sredi sezone vsebinsko posegati v upravičenost nastopa kljub izpolnjeni normi, so se
člani odločili, da imenujejo delovno telo v sestavi Kevo Vladimir in Šoba Albert, ki bosta pripravila
seznam tistih določil, ki jih bo Strokovni svet sprejel na začetku sezone glede na specifiko tekmovanj in
bodo veljavna vso sezono.

AD 3
Predsednik Strokovnega sveta AZS je prisotne seznanil s planom potovanja na mladinsko SP.

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

Priloga:
• Kandidati z izpolnjeno normo

