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Z  A  P  I  S  N  I  K 
 
14. seje strokovnega sveta AZS, ki je bila v sredo, 2. junija 2010 ob 15.00 uri v Novem mestu. 
 

Prisotni:  Steiner Martin, Črne Slavko, Jeriček Andrej, Primc Igor, Šoba Albert, Teršek Robert 
Opravičeno odsotna: Čoh Milan, Peternelj Zdravko, 
Vabljena: Roman Kejžar, Slavko Malnar  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 12. in 13. seje strokovnega sveta – poroča M. Steiner 
2. Nastopi reprezentanc v letu 2010 / ekipno evropsko prvenstvo, EP za člane, SP za mladince, 

reprezentančna srečanja - poroča M. Steiner 
3. Vključitev AZS v projekt razvoja tekova – poroča M. Steiner 
4. Razno 

o meritve Fakultete za šport na tekmovanjih 
o določitev fizioterapevtov za reprezentančne nastope 
o igre Alpe Jadran 

 
AD 1  
Člani strokovnega sveta so bili seznanjeni z vsebino zapisnikov 12. in 13. seje. Pripomb ni bilo. 
 
AD 2 
Predsednik strokovnega sveta je člane seznanil s trenutnim stanjem atletov reprezentantov glede tekmovalne 
pripravljenosti, zdravstvenega stanja, doseganja norm za velika tekmovanja ipd. 
 
Reprezentančni nastop v Budimpešti je pred vrati, reprezentanca bo določena po Atletskem pokalu Slovenije. 
 
Spoštovali bomo zadnji možni rok prijave z namenom, da v Budimpešto potujemo v najmočnejši postavi. 
 
Mladinski svetovno prvenstvo v Kanadi je letošnja osrednja preizkušnja za naše mlade atlete. Pričakujemo, 
da bodo še dosegali norme, tako da bo dokončni seznam in število udeležencev znano tik pred zadnjim 
možnim rokom prijave. 
 
Evropskega prvenstva v Barceloni se bo slovenska atletika udeležila v velikem številu. Pričakuje se udeležba 
35 atletov in atletinj. Izoblikovan je bil sklep, da bodo dokončne poimenske prijave tekmovalcev ter 
tehničnega spremstva za omenjena tekmovanja na predlog predsednika strokovnega sveta usklajena in 
sprejeta znotraj strokovnega sveta. 
 
AD 3 
Roman Kejžar je predstavil projekt razvoja tekov z namenom, da se AZS ciljno vključi v množične in ostale 
tekaške prireditve v Sloveniji. Eden od ciljev projekta je, da se selekcionira boljše tekmovalce in jih pridobi 
tudi za »stadionske« nastope. 
 
Člani strokovnega sveta so na osnovi razgovora o vsebini in namenu tega projekta predlagali, da se v sistem 
točkovanja in nagrajevanja vključijo tudi dolgi teki na stadionu. 
 
 
 
 



AD 4 
1. Strokovni svet priporoča organizatorjem atletskih tekmovanj, da v skladu z možnostmi omogočijo 
strokovnim institucijam merjenja v času tekmovanj. Robert Teršek je zadolžen za koordinacijo in pravočasno 
obveščanje organizatorjev. 
 
2. Na predlog koordinatorja fizioterapevtov Khalida Nasifa, je strokovni svet potrdil poimensko prijavo 
fizioterapevtov, ki bodo opravljali naloge z njihovega področja na velikih tekmovanjih v sezoni 2010. 
 
3. Strokovni svet se je seznanil s poročilom Slavka Malnarja z nastopa na kvalifikacijah za mladinske 
olimpijske igre v Moskvi. 
 
4. Strokovni svet je soglasno odločil, da glede na okoliščine in upoštevajoč določila publikacije Strokovna 
dejavnost AZS v letu 2010, ne pošlje slovenske reprezentance na tekmovanje v Tel Aviv. 
Sprejeti so bili kriteriji za nastop na evropskem pokalu v mnogoboju v prihodnje:  
 
Če imamo 4 ali 3 atlete ali atletinje, ki skupaj dosežejo št. točk: 

4 atleti/inje 3 aleti/inje 
Moški Ženske Moški  Ženske 

28.600 20.400 21.800 15.450 
 
Če posameznik izpolni najmanj: 

Posameznik: 
M U20 Ž U20 M U23 Ž U23 M nad 23 Ž nad 23 
6.750 4.800 7.050 5.200 7.350 5.350 

 
 
5. Strokovni svet daje pobudi tekmovalni komisiji, da se po končani sezoni z namenom razrešitve nekaterih 
dilem in neskladij, ki izhajajo iz tehnično-strokovnega dela tekmovanj, sestanejo predstavniki obeh organov. 
Gradivo in izhodišča za sestanek pripravi Slavko Črne. 
 
6. Strokovni svet je bil seznanjen s sestavo reprezentance za mladinske igre Alpe Jadran ter strokovnim 
spremstvom za to tekmovanje. 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.00h. 
 
 
 
 
Zapisal: 
Martin Steiner 

Strokovni svet AZS 
predsednik 

Martin Steiner 
 


