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ZDRUŽENJE ATLETSKIH TRENERJEV SLOVENIJE 

Letališka cesta 33 C 

1000 Ljubljana, Slovenija 

Tel: +386 (01) 520 69 10 

Faks: +386 (01) 520 69 16 

e-mail: zats@siol.net 

http: www.slovenska-atletika.si 

 
 

atletskim trenerjem 

članom ZATS 

 

Zadeva: 

Mednarodni atletski seminarji  

 

Posredujemo informacije za razpisane mednarodne atletske seminarje. Vse informacije še niso 

znan, tudi uradne spletne strani še niso vse aktivirane, zato vas bomo o podrobnostih še 

obveščali. 

 

Mednarodni seminar atletskih trenerjev 

vsebina: sprinti, ovire, vzdržljivost, skoki, meti, olimpijska izkušnja 

kraj: Rim (ITA), olimpijski center Aquacetosa 

datum: 28. – 30. oktober 2016 

spletna stran: www.athleticscoaches.euw 

 

Evropska konferenca na temo vzdržljivosti 2016 

vsebina: srednje in dolge proge, maraton 

kraj: Oslo (NOR), norveški inštitut za šport 

datum: 4. – 6. november 2016 

spletna stran: www.trenerforeningen.org 

 

7. evropski simpozij za skok s palico in skok v višino (olimpijska analiza) 

vsebina: skok s palico, skok v višino 

kraj: Köln (GER) športna univerza 

datum: 11. – 13. november 2016 

spletna stran: www.polevault-symposium.de 

 

Evropska konferenca za hojo 

vsebina: hoja 

kraj: Leeds (UK), Leeds Beckett univerza 

datum: 11. – 13. november 2016 

spletna stran: www.leedsbeckett.ac.uk 

 

4. svetovna konferenca za met kopja: dolgoročno razvijanje spretnosti v metu 

kopja 

vsebina: met kopja 

kraj: Kuortane (FIN), olimpijski center 

datum: 17. – 19. november 2016 

spletna stran: http://www.kuortane.com 
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PRIJAVA: 

Vsi trenerji, ki si želite kongresa udeležiti posameznega seminarja, izpolnite spletno prijavo do 

srede, 15. junija 2016 do 16:00 ure. Za prijavo uporabljajte izključno spletni obrazec. 

                                    

Vse prijavljene kandidate bomo do četrtka, 30. junija 2016 obvestili o izboru. 

 

Izmed prispelih prijav bo Izvršni odbor Združenja atletskih trenerjev Slovenije predlagal 

trenerja, člana ZATS, ki se bo seminarja udeležil kot predstavnik ZATS. Udeleženi trener je 

dolžan podati poročilo na tradicionalnem kongresu ZATS v minimalnem obsegu dveh ur. 

 

ZATS bo udeležencu pokril stroška kotizacije kongresa in bivanja v celoti ter stroške prevoza 

(letalska vozovnica) na kongres v višini 60% nabavne vrednosti. 

 

Financiranje je mogoče na dva načina: 

 z direktnim pošiljanjem računa na Atletsko zvezo Slovenije (račun mora vsebovati ime, 

naslov in davčno številko Atletske zveze Slovenije) 

 z refundacijo, kateri so pripeta vsa dokazila oz. podlage za refundiranje (to opcijo lahko 

koristijo le osebe, ki imajo možnost izdaje računa) 

Za dodatne informacije in pomoč pri refundiranju je na voljo pisarna Atletske zveze Slovenije. 

 

 

Ostale informacije lahko dobite na tel. 041/690-064 (Andrej Jeriček). 

 

 

Novo mesto, 24. marec 2016 

         Predsednik ZATS 

           Andrej Jeriček 

                     

https://qtrial2016q1az1.az1.qualtrics.com/SE/?SID=SV_3KKSFZ6mcS0azJ3

