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Z A P I S N I K
12. seje strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 4. septembra 2014 ob 15.00
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

uri,

Prisotni: Martin Steiner, Milan Čoh, Slavko Črne, Boštjan Fridrih, Andrej Jeriček, Vladimir Kevo, Rok Kopitar,
Igor Primc, Albert Šoba, Robert Teršek
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje
2. Izhodišče koledarja 2015
3. Razno

AD 1
Pripomba Alberta Šobe na zapisnik 11. seje je bila upoštevana. Zapisnik je bil soglasno potrjen.
AD 2
Slavko Črne je podal izhodišča za koledar tekmovanj za sezono 2015. Člani Strokovnega sveta AZS so o
izhodiščih razpravljali in podali nekatere pripombe in dopolnila (material sestavni del zapisnika pri
Slavku Črnetu).
Upoštevati je potrebno, da je Atletska zveza Slovenije članica balkanskih držav (ABAF) in je zato
potrebno uskladiti koledar tekmovanj tudi s koledarjem ABAF. Pred sprejemom koledarja je potrebno
doreči odnos AZS do omenjenih tekmovanj in sprejeti sklep, v koliki meri se bomo le-teh udeleževali in
pod kakšnimi pogoji (način financiranja, norme / pripravita Kopitar in Fridrih).
Člani Strokovnega sveta AZS so opredelili tudi postopek sprejemanja koledarja:
• koledar obravnavan na seji Strokovnega sveta (04.09.)
• usklajevanje koledarja s TK AZS po seji TK AZS
• po kongresu ABAF priprava čistopisa koledarja
• imenovana je delovna komisija Steiner M., Ambrožič G., Črne S., Zlatnar D. in Peternelj Z., ki bo
vodila pripravo koledarja do uskladitve in sprejema na Strokovnem svetu AZS
• rok za izdelavo in dokončanje koledarja je 22.09.2014
Za prihodnjo sejo Strokovnega sveta AZS je potrebno pripraviti norme za udeležbo na tekmovanjih
ABAF (Kopitar, Zlatnar) in obvestila, ki bodo veljala v sezoni 2015 za izvedbo tekmovanj ter udeležbo
na velikih tekmovanjih in nastopih za reprezentanco.

AD 3
Ni bilo obravnave.

Seja je bila končana ob 17.00 uri.

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

