
 

 

ZAPISNIK 

 

7. seja Strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije, ki je potekala v sredo, 

24.05.2021 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, Matija Kranjc, Igor Primc, Aldo Ino Ilešič. 

 

Odsotni: / 

Dnevni red: 

1. Evropsko ekipno prvenstvo 2021, reprezentanca, logistika – A. Šoba 

2. Sprememba tekmovalnega sistema U12 in U14 – člani SS AZS 

3. Posodobitev norm za balkanska prvenstva – A. Šoba 

4. Tekmovalna hoja na ekipnih tekmovanjih – A. Šoba 

5. Uvrstitev Klare Lukan v Vrhunsko selekcijo 2 – A. Šoba 

6. Razno 

 

 

AD 1 

Evropsko ekipno prvenstvo 2021, reprezentanca, logistika – A. Šoba 

 

A.Šoba je pozval člane SS, da pripravijo okvirni predlog kandidatov po disciplinah za nastop 

na Ekipnem evropskem prvenstvu, ki bo junija v Stari Zagori in se pogovorijo s trenerji 

atletov, ki so kandidati za nastop v večih disciplinah ter določijo, v katerih disciplinah bodo 

nastopili. 

 

Marija Šestak je predstavila potek prijav in logistike vezane na tekmovanje ter opozorila 

na precejšnjo težavo s transportom palic v Bulgarijo. Seznanila je člane SS z možnostjo, 

da hrvaška reprezentanca pelje z avtobusom palice v Bulgarijo. 

 

 

 

AD 2  

Sprememba tekmovalnega sistema U12 in U14 – člani SS AZS 

 

Člani SS AZS so odprli razpravo v zvezi s spremembo tekmovalnega sistem U12 in U14 in 

zaradi številnih različnih mnenj niso oblikovali končnega predloga. 

A.Šoba meni, da sprememba tekmvalnega sistema ni nujna in so jo člani SS AZS prestavili. 

 

 

 

 

 

 



 

AD 4 

Tekmovalna hoja na ekipnih tekmovanjih – A. Šoba 

 

 

A.Šoba je predstavil problematiko vezano na tekmovalno hojo na ekipnih prvenstvih in APS 

za mlajše kategorije (U20 in U18). Na ekipnih tekmovanjih nastopajo tudi nespecialisti za 

hojo, da bi prinesli točke klubom. Mnenja je, da bi starejši mladinci morali nastopiti v hoji 

na 3000m in ne na 5000 m, mlajši mladinci pa v hoji na 2000 m in ne na 3000 m. Krajše 

razdalje bi morali imeti tudi pionirji. 

 

Ostali člani SS so se strinjali s predlogom, da mlajši in starejši mladinci tekmujejo v 

tekmovalni hoji na ekipnih prvenstvih v disciplinah: 

3000 m – starejši mladinci / mladinke 

2000 m – mlajši mladinci / mladinke  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: ZA 10,  PROTI 0 

 

Sklep št. 17: Strokovni svet Atletske zveze Slovenije je potrdil predlog, da starejši 

mladinci na ekipnih tekmovanjih nastopajo v tekmovalni hoji na 3000 m, mlajši mladinci 

pa na 2000 m. 

 

 

 

AD 5 

Uvrstitev Klare Lukan v Vrhunsko selekcijo 2 – A. Šoba 

 

 

A.Šoba je seznanil člane SS AZS, da je Klara Lukan ob izplonjeni normi za EP izpolnila 

pogoj za Vrhunsko selekcijo 2 in bo avtomatično napredovala v višjo selekcijo. 

 

 

AD 6  

Razno 

 

 

Seja se je končala ob 22.30.  

 

Zapisala: 

Marija Šestak 

Albert Šoba 

Predsednik  

Strokovni svet AZS 


