ZAPISNIK

5. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v nedeljo,
28.02.2021 ob 20.00. Seja je zaradi izrednih razmer potekala v obliki e – konference,
preko Zoom aplikacije.

Prisotni: Albert Šoba, Gregor Cankar, Uroš Verhovnik, Boštjan Fridrih, Matija Šestak,
Lovrenc Umek, prof. dr. Branko Škof, Matija Kranjc.
Odsotni: Igor Primc, Aldo Ino Ilešič
Dnevni red:
1. Udeležba na mediteranskem prvenstvu U23 – A. Šoba
2. Kriteriji za prijavo atletov in atletinj brez doseženih norm na mednarodna
tekmovanja – A. Šoba
3. Razno
AD 1
Udeležba na mediteranskem prvenstvu U23 – A. Šoba
A.Šoba je predstavil problematijo nastopa na Mediteranskem prvenstvu U23. Opozoril je člane SS
AZS, da je v isten terminu tudi Prvenstvo Slovenije za člane in članice ter, da bi v primeru nastopa
na omenjenem tekmovanju, državno prvenstvo bilo precej slabo zasedeno in brez nekaterih
vrhunskih atletov. Omenil je tudi to, da je kar nekaj U23 atletov, ki so obvezni nastopiti na
Prvenstvu Slovenije, ker imajo podpisano pogodbo z AZS.

Sledila je razprava po kateri je A.Šoba predlagal, da slovenska reprezentanca U23 ne
nastopi na letošnjem Mediteranskem prvenstvu U23. Tekmovanje ne šteje za
kategorzacije in je v istem terminu kot člansko državno prvensvo.
Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 9, PROTI 0
Sklep št. 12: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog da slovenska
reprezentanca na nastopi na Mediteranskem prvenstvu U23.
AD 2
Kriteriji za prijavo atletov in atletinj brez doseženih norm na mednarodna
tekmovanja – A. Šoba
A.Šoba je odprel razpravo na temo prijav atletov na mednarodna prvenstva brez doseženih
kriterijev (EP U23, EP U20, EP U18 - dva atleta in dve atletinji brez doseženenorme, in
sicer po enega na disciplino, v kateri ni atleta/atletinje z doseženo normo). Pozval je člane

SS AZS, da oblikujejo kriterije s pomočj katerih bo SS izbiral candidate za nastop na
omenjenih tekmovanjih brez doseženih kriterijev.
Dr. Škof je povedal, da je potrebno izbrati več kriterijev in le enega. Predlagal je, da se
upoštevajo evropske lestvice za vsako kategroijo posebej, odstopanje doseženega
rezultata od kriterijev za nastop in WA tablice.
B. Fridrih je bil mnenja, da je v kriterije potrebno vključiti tudi individualno obravnavo
vsakega posameznika.
Po razpravi je A.Šoba predlagal, da se kandidati brez doseženih kriterijev izbirajo na
osnovi:
-

WA tablic,
Uvrstitve na evropskih lestvicah v kategoriji v kateri atlet tekmuje,
Odstopanja doseženega rezultata od zahtevanih kriterijev za nastop.
Individualne obravnave vsakega potencialnega kandidata.

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 8, PROTI 0
Sklep št. 13: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog da se kandidati za
mednarodna prvenstva (EA), ki niso dosegli kriterije za nastop, izbirajo na osnovi:
-

WA tablic,
uvrstitve na evropskih lestvicah v kategoriji v kateri atlet tekmuje,
odstopanja doseženega rezultata od zahtevanih kriterijev za nastop.
individualne obravnave vsakega potencialnega kandidata.

AD 3
Razno
Seja se je končala ob 21.50.
Zapisala: Marija Šestak

Strokovni svet Atletske zveze Slovenije
predsednik
Albert Šoba

