ZAPISNIK
14. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 17. Decembra 2014 ob 14.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: Vladimir Kevo, Slavko Črne, Andrej Jeriček, Robi Teršek, Igor Primc, Milan Čoh, Rok
Kopitar, Damjan Zlatnar
Odsotni: Martin Steiner, Albert Šoba, Boštjan Fridrih (opravičeno)
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 12. seje
2. Norme: EP v dvorani, EYOF, SP U18, EP U20, EP U23, SP člani, maraton- sprejem in
potrditev
3. Hoja: sprejem novih razdalj
4. Razno

AD1
Na zapisnik 12. seje člani niso imeli pripomb oz. dopolnil

AD2
Člani so že na prejšnji seji v obravnavo prejeli gradivo s predlogi in kriteriji za nastope na
mednarodnih tekmovanjih oz. prvenstvih. Po razpravi so sprejeli kriterije- norme za vse
kategorije.
Sklep:
Člani Strokovnega sveta so potrdili in sprejeli kriterije za nastope na mednarodnih prvenstvih in
tekmovanjih za kategorije: U17 (EYOF), U18 (mlajši mladinci/ mladinke), U20 (starejši mladinci/
mladinke), U23 (mlajši člani/ članice) in člani/ce
V primeru, da bo za eno disciplino imelo normo več atletov/inj posamezne kategorije, bo za izbor
v reprezentanco oz. nastop na mednarodnem prvenstvu obvezen nastop na Državnem prvenstvu
za posamezno kategorijo. Pogoji izbirne oziroma pregledne tekme se določijo na naslednji seji,
ko bodo prisotni vsi člani Strokovnega sveta.

AD3
Fabio Ruzzier je pripravil nov predlog razdalj za vse kategorije, ki so usklajene z ostalimi
državami in mednarodnimi tekmovanji.
Sklep:
Člani sprejmejo in potrdijo naslednje razdalje za stezo: U12- 1000m, U14- 2000m, U16- 3000m,
U18- 5000m, U20- 5000m, U23 in člani/ce- 10000m

AD4
-

Urnik za DP U20 in U23 je potrebno prilagoditi v smislu tekoče izvedbe tekmovanja zaradi
združitve v isti termin. Problem predstavljajo dolgi teki, katere je potrebno uskladiti po
dnevih za lažjo izvedbo tekmovanja

-

Informacije o usposabljanju strokovnih kadrov v letu 2015.

Sklep:
Člani sprejmejo in potrdijo, da se pri mladincih v urnik drugega dne uvede 3000m. Iz prvega dne
se 3000SC prestavi na drugi dan, 5000m pa v prvi dan.
Predlagano je, da se v naslednjem letu organizira interni razpis- tečaj za usposabljanje vaditeljev
atletike z internim razpisom krovne organizacije. ZATS bo pripravila predračun. Potrebno je
definirati še participacijo AZS in klubov.
Zapisal
Strokovni delavec AZS
Damjan Zlatnar
Priloga: norme za mednarodna tekmovanja

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

