ZAPISNIK
13. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 12. Novembra 2014 ob 14.00 uri,
V prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: Martin Steiner, Vladimir Kevo, Slavko Črne, Andrej Jeriček, Albert Šoba, Boštjan
Fridrih, Robi Teršek, Igor Primc, Milan Čoh, Rok Kopitar, Damjan Zlatnar
Odsoten: /
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje
2. Poročilo sezone 2014 in pregled/ analiza obdobja Peking- Rio: zaključki- poroča Martin
Steiner
3. Norme: EP v dvorani, EYOF, SP U18, EP U20, EP U23, SP člani, maraton- poroča Damjan
Zlatnar
4. Program meritev, testiranj in svetovanj- poroča Damjan Zlatnar
5. Trenerski posvet
6. Razno

AD1
Na zapisnik 11. seje člani niso imeli pripomb oz. dopolnil

AD2
Predsednik Strokovnega sveta AZS, je prisotne seznanil s potekom celotne sezone 2014. Na
osnovi poročila, ki so ga člani dobili v pregled en teden pred sejo v elektronski obliki, so bili po
razpravi sprejeti naslednji predlogi in zaključki:
Sezona je bila zelo uspešna( 2 mladinski medalji , 6 finalnih uvrstitev na EP za člane in
članice)
- Imamo zelo širok nabor mladih perspektivnih atletov in atletinj
- Zelo težko bo določati kdo ima večji razvojni potencial, zato bomo morali biti pri tem še
posebno pozorni
- Na OI Peking smo imeli 18 atletov, na OI London 12, na OI Rio 2016, pa jih bomo imeli
glede na letošnjo sezono 6
- Imamo dokaj staro vrhunsko selekcijo, ki bo po OI Rio v veliki večini zaključila kariere,
zato bodo v prihodnje naši vrhunski atleti osredotočeni predvsem na EP in finala le teh
Sklep:
Člani so se s podanim poročilom in predlogi strinjali.

AD3
Strokovni delavec AZS je pripravil predlog norm za mednarodna tekmovanja v letu 2015. Vsi
člani so gradivo prejeli v obravnavo. Posebej za kategorijo U18, je kompletno analizo norm,
lestvic in uvrstitev pripravil Henrik Omerzu, katero so člani sveta ravno tako prejeli.
Obravnavano je bilo vsako tekmovanje posebej. Izpostavljeno je bilo smiselno stopnjevanje
norm od ml. mladinskih do članskih tekmovanj. Zaradi pomembnosti gradiva, so se vsi člani
strinjali, da ga bodo temeljito predelali in na naslednji seji sprejeli norme. Ravno tako niso še
znane norme IAAF, ki bodo do naslednje seje že objavljene.
Sklep:
Člani sveta pregledajo pripravljeno gradivo. Norme se bodo določile na naslednji seji.

AD4
Kvota za meritve in testiranja je za leto 2014 izčrpana. Sredstev ni več na voljo. Predlogi za
naslednje obdobje so, da se vse meritve in testiranja izvajajo v nekem smiselnem zaporedju vsaj
2 do 3x na leto, z razlogom lažjega spremljanja in načrtovanja/ pomoči pri trenažnih procesih.
Sklep:
Damjan Zlatnar in panožni team, so zadolženi za terminsko pripravo meritev in testiranj.

AD5
Robi Teršek je izpostavil finančno participacijo AZS/ ZATS pri pošiljanju trenerjev na mednarodne
kongrese. Definirati je potrebno kolikšen del se refundira- določiti je potrebno kvote.
Slavko Črne je želel, da se po koncu kongresa pripravi finančno poročilo, iz katerega bo razvidno
kolikšen del je krila Zveza atletskih trenerjev Slovenije in kolikšen del AZS.
Andrej Jeriček je povedal, da ZATS pretežni del financira sama.
Sklep:
Na trenerskem posvetu, bo dano na glasovanje kolikšen del se refundira trenerjem, ki se bodo
udeležili mednarodnih kongresov.

AD6
Razprava o odprtem ali zaprtem državnem prvenstvu Slovenije za člane in članice za tuje
tekmovalce. Stališče vseh članov je , da morajo biti Državna prvenstva vseh kategorij odprta za
tujce. Stališče je potrebno uskladiti še z tekmovalno komisijo.
Sklep:
Predsednik Strokovnega sveta na Upravnem odboru poda stališče,ki je usklajeno z tekmovalno
komisijo, da bodo DP za vse kategorije odprta za tuje tekmovalce.
Zapisal
Strokovni delavec AZS
Damjan Zlatnar

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

