Z A D E V A:
2. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v ponedeljak,
01.02.2021, ob 20.00 preko video konference.
Prisotni: Albert Šoba, Gregor Cankar, Uroš Verhovnik, Boštjan Fridrih, Matija Šestak,
Lovrenc Umek, prof. dr. Branko Škof, Igor Primc, Matija Kranjc, Aldo Ino Alešič.
Odsotni: /
Dnevni red:
1. Povzetek seje UO AZS, 09.02.2021 – A. Šoba
2. Ponovna obravnava dokumenta Merila 2021 – A. Šoba
3. Prvenstvo Balkana za člane in članice v dvorani (časovnica, logistika) – A.
Šoba
4. Razno

AD 1
Povzetek seje UO AZS, 09.02.2021 – A. Šoba
Predsednik Strokovnega sveta, Albert Šoba, je posredoval informacije o poteku seje UO
AZS in pripombah na sklepe SS AZS, ki so sprejeti na uvodni seji SS AZS, ki je potekala
27.01.2021 – Merila 2021.
AD 2
Ponovna obravnava dokumenta Merila 2021 – A. Šoba
A.Šoba je predlagal, da se upoštevajo pripombe UO AZS in sicer, da se posodobijo podatki
v dokumentu vezani na za EP U23 (norme v nekaterih disciplinah niso bile točne) in, da se
pri tekmovanjih EP U18, EP U20 in EP U23 doda, da vsaka nacionalna zveza lahko prijavi
dva atleta in dve atletinji brez doseženega kriterija za tekmovanje.
Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 10, PROTI 0.
Sklep št. 5: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog posodobitve
dokumenta Merila 2021.

AD 3
Prvenstvo Balkana za člane in članice v dvorani (časovnica, logistika) – M.Šestak
Marija je Šestak je predstavila logistiko vezano na Prvenstvo Balkana v dvorani in sicer rok
za finalno prijavo – 15.02.2021 in pravilo balkanske zveze o sofinanciranju – ABAF krije
stroške bivanja za 16 atletov in 4 osebe v spremstvu (trenerji, fizioterapeuti, vodja...
Seznanila je člane SS AZS, da je trenutno prijavljeno 19 atletov, ki so dosegli kriterije za
nastop, Luka Janežič (brez rezultata) in štirje atleti brez doseženih norm kar pomeni, da

bodo atleti brez kriterijev morali sami kriti stroške poti in bivanja. Predlagala je, da se
atletom, ki niso dosegli kriterije, posredujejo informacije o pogojih in možnosti nastopa na
tekmovanju.
AD 6
Razno

Seja se je končala ob 22.30.
Zapisala: Marija Šestak

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
predsednik
Albert Šoba

