ZAPISNIK
15. seje Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije,
ki je bila v sredo, 4. Februarja 2015 ob 14.00 uri,
v prostorih AZS, Letališka cesta 33c, Ljubljana

Prisotni: Martin Steiner, Albert Šoba, Boštjan Fridrih, Vladimir Kevo, Slavko Črne, Andrej
Jeriček, Robi Teršek, Igor Primc, Milan Čoh, Rok Kopitar, Damjan Zlatnar
Odsotni: /
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 14. Seje
Atletika 2015
Balkanska prvenstva
Meritve: določitev pogojev in kvot
Izbirna ali pregledna tekmovanja
Razno

AD1
Na zapisnik 14. seje člani niso imeli pripomb oz. dopolnil

AD2
Predsednik Strokovnega sveta je prisotne seznanil z letnim načrtom za 2015, kandidati za
mednarodna prvenstva, pogodbenimi pogoji za atlete Rio in Internacionalnega teama in mlade
selekcije. Slavko Črne je izpostavil problem izplačevanje zadnjega tretjega obroka zaradi
krajšega obdobja porabe sredstev do konca leta. V razpravi je bilo izpostavljeno, da nekateri
pogodbeniki niso več v trenažnem procesu, kar je potrebno preveriti.
Sklep:
Člani Strokovnega sveta so potrdili in sprejeli predlog za leto 2015.
Predlog za Upravni odbor je tudi, da se v Internacionalni team pogodbenikov uvrsti še Mitja
Krevs.
Preveriti je potrebno trenažno aktivnost vseh pogodbenikov.

AD3
Razprava o normah za Balkanska prvenstva.
Sklep:
Balkanska prvenstva za vse kategorije bodo brez norm. Udeležijo se jih lahko vsi atleti, skladno z
rezultatom za posamezno disciplino ( najboljši rezultat sezone v tablicah)

AD4
Meritve v letu 2015. V drugi polovici Februarja bo znana višina sredstev Fundacije za šport. V
letošnjem letu se bodo meritve izvajale sistematično. Poraba sredstev bo sproti evidentirana s
strani pisarne AZS. Razprava je potekala tudi o kriterijih uporabe sredstev, ki so namenjena
meritvam.
Sklep:
Robert Teršek in Damjan Zlatnar pripravita vse potrebne informacije za uporabnike meritev, ki
bodo dostopne na internetni strani AZS.
Meritve bodo lahko uporabljali atleti pogodbeniki AZS in vsi, ki imajo 1000 in več točk po
madžarskih tablicah.

AD5
Razprava je potekala o smiselnosti izbirnih tekmovanj.
Sklep:
Če je z normo več atletov kot jih določa kvota, je DP za posamezno kategorijo izbirno
tekmovanje.
Norma, ki je dosežena na tekmovanju višjega ranga kot DP v istem obdobju, velja.

AD6
Igor Primc je izpostavil, da imamo večino naših najboljših atletov in atletinj zaposlenih na
Ministrstvu za obrambo. V drugem delu sezone bo Vojaško svetovno prvenstvo v atletiki, kjer
bodo nastopili tudi naši atleti.
Sklep:
Pravočasno pridobiti informacijo kdo vse se želi udeležiti Svetovnega vojaškega prvenstva
Zapisal
Strokovni delavec AZS
Damjan Zlatnar
Priloga: norme za mednarodna tekmovanja

Strokovni svet AZS
predsednik
Martin Steiner

