Zapisnik Sveta atletskih sodnikov Slovenije
z rednega letnega sestanka v Ljubljani, v hotelu Lev, dne 10. 11. 2007.
Začetek sestanka ob 9,15, konec ob 14,10. uri.
Navzoči: predsednik SO ASS Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc
Brinc, Silva Pintar, Andrej Udovč in Vladimir Vidmar. Opravičeno odsoten Igor
Godec.
Sestanka se je udeležilo 42 predstavnikov iz 17. sodniških zborov in sicer
Brežice (V. Kurajič), Celje (F. Koželj, J. Petauer, I. Zupančič), Domžale (N.
Dolinar, T. Hrovat, N. Matičič Aljančič, M. Šlebir), Kočevje (T. Debeljak, M.
Jerbič), Koper (K. Frankovič, D. Žilavec), Kranj (J. Hladnik, B. Markovič),
Ljubljana (J. Cvar, F. Hafner, S. Klemenčič, F. Mikec, J. Novak, G. Zalokar),
Maribor (M. Ritlop Vrbovšek), Murska Sobota (J. Kovač, F. Sep, M. Šeruga),
Nova Gorica (U. Bizjak, M. Perkman, K. Škibin), Novo mesto (M. Mohorovič),
Postojna (E. Klobas, M. Klobas, S. Šegrt), Ptuj (S. Kranjc, V. Pliberšek),
Slovenska Bistrica (J. Pirš, A. Timošek), Šentjernej (A. Bučar), Velenje (D.
Pungartnik), Žalec (M. Korenjak, M. Srebre, L. Tominšek).
Predstavniki sodniških zborov iz Tolmina, Šentjurja in Raven na Koroškem se
sestanka niso udeležili.
Predsednik SO ASS Anton Majcen je pozdravil udeležence in predlagal
naslednji dnevni red:
1. Pozdrav predsednika SO ASS in izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja.
2. Podelitev priznanj.
3. Poročilo o delu SO ASS.
4. Poročilo častnega razsodišča.
5. Etični kodeks atletskega sodnika.
6. Novosti s kongresa v Osaki v pravilih za atletska tekmovanja.
7. Poročila predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora.
8. Razprava po poročilih.
9. Analiza sojenj v letu 2007 in razprava.
10. Razno.
Dnevni red je bil sprejet s pripombo, da bodo na koncu sestanka predstavniki
organizacijskega odbora 16. evropskega veteranskega atletskega tekmovanja
(EVACS 2008) predstavili organizacijo prvenstva in vlogo sodnikov pri njej.

K 1. Udeleženci so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in izbrali za vodjo
sestanka Andreja Udovča, za zapisnikarico pa Silvo Pintar.
Ob otvoritvi sestanka je v imenu AZS navzoče pozdravil direktor AZS Boris
Mikuž, ki je sodeloval tudi pri podelitvi priznanj.
K 2. Direktor AZS se je v imenu zveze zahvalil vsem sodnikom za opravljeno
delo v preteklem letu, s pričakovanjem za dobro sodelovanje tudi v bodoče.
Po pozdravnem govoru je skupaj s predsednikom SO podelil znaake in plakete
naslednjim nagrajencem:
Bronaste znake za 150 sojenj bodo prejemnikom podelili v njihovih zborih. To
je: Silvi Krušič iz Ce, Eriki Vegič iz MS in Dušanu Strmčniku iz Raven, za 300
sojenj pa bodo prejeli znak Viktor Kogovšek in Dimitrij Šegedin iz Lj. ter
Henrik Omerzu iz Brežic.
Zlati znak za 500 sojenj pa Stane Klemenčič in Saša Maraž (odsotna) iz
Ljubljane ter Jože Petauer iz Celja. Srebrno plaketo za 750 sojenj Igor Zupančič
iz Celja, Umbert Bizjak iz Nove Gorice pa zlato plaketo za doseženih 1000
sojenj.
K 3. Poročilo o delu SO ASS je podal predsednik A. Majcen. Prednostne naloge
so bile izdaja novih atletskih pravil, obravnava poročil glavnih sodnikov in
izobraževanje sodnikov po zborih.
Največja naloga v prihajajoči sezoni bo izobraževanje sodnikov in štarterjev ter
tečaj za sedanje in nove sodnike za hitro hojo.
V Sloveniji je registriranih 20 zborov s 1039 aktivnimi sodniki. Dolžnosti
delegata AZS je v letu 2007 opravljalo 18 sodnikov, glavnega sodnika pa 51.
Tehnični delegat EAA je že več let Gabrijel Ambrožič.
K 4. Predsednik častnega razsodišča U. Bizjak ugotavlja, da ni bilo nobene
pisne pritožbe. Pohvalno je, da se vse nesporazume rešuje sporazumno brez
častnega razsodišča.
K 5. Etični kodeks atletskega sodnika je predstavil Franci Brinc. Med drugim je
poudaril pomembnost poznavanja pravil in nalog VSD, GS in delegatov AZS, ki
zagotavljajo regularnost tekmovanj. Zato naj sodniki z razumevanjem
sprejemamo njihove nasvete in pripombe, ker le tako lahko uspešno opravljamo
svoje naloge.
Dotaknil se je tudi posameznih prvenstev in ugotavljal nekatere pomanjkljivosti,
neznanje in neupoštevanje pravil in s tem oškodovanje tekmovalcev zaradi
nepriznavanja njihovih rezultatov.

K 6. O novostih v atletskih pravilih je poročal Gabrijel Ambrožič, ki je bil
prisoten na kongresu IAAF v Osaki. Poudaril je, da je bilo v zadnjih letih
podano nad 1000 zahtev za spremembo pravil. Zato moramo redno spremljati
vse novosti, se izobraževati in dopolnjevati svoje znanje.
 Nekaj novosti je v zvezi z dopingom, kjer bo postopek preverjanja
temeljitejši in bolj natančen. Kazni se bodo povečale.
 Omenil je, da bodo tekmovanja krajša in atraktivnejša, na novo bodo
rangirana, denarne nagrade pa določene.
 AZS bo imela popolno kontrolo nad tekmovalnim sistemom, nad
pripadnostjo klubom, več pozornosti bodo posvetili tekom v naravi,
gorskim tekačem in cestnim tekom. Za verodostojnost tekmovanj bo AZS
zahtevala od izvajalcev pravilno izpolnjene in podpisane zapisnike tako
od vodje sodnikov, GS, delegata in organizatorja.
 Delo v prijavnici zahteva večje število sodnikov. Poleg osnovnih nalog
prijave, je treba biti pozoren še na tekmovalčevo opremo (obleka, obutev,
štartne številke, vnos orodja, telefonov itd.)
 Glede na zadnje dogodke v zvezi z nepravilnimi odločitvami na
tekmovanju in kasnejši pritožbi, G. Ambrožič poudarja, da je odločitev
pritožbene komisije dokončna.
 Novo na štartu je, ko atlet v položaju za štart dvigne roko, mora tudi
povedati, zakaj je to storil. Če nima zadovoljivega odgovora, dobi rumeni
karton, ostali pa zelenega.
 Novost je ukinitev zastavic na prehodu v notranje steze. Piramide pa so
obvezne.
 Pri žrebanju stez za slabši del skupine, se najprej opravi žreb za boljša
dva v 7. in 8. stezo, nato pa še za ostala dva v 1. in 2. stezo.
 Jama pri teku z zaprekami ima po novem največjo globino pol metra (le
pri novogradnjah).
 Pri štafetah lahko prijavljeni tekmovalci nastopijo kadarkoli, kljub
nenastopu v kvalifikacijah.
 Pri metih iz obroča, lahko tekmovalec postavi manjšo oznako za zadnjim
delom obroča zunaj kroga. Po poskusu jo mora odstraniti.
 Pri daljinskih skokih lahko sodnik dvigne belo zastavico šele po
opravljenem skoku atleta, ko pravilno zapusti doskočišče.
 Organizator tekmovanja nima pravice določati števila poskusov.
 Pri metu kopja ni več predpisane največje dolžine zaleta.
 Širina ročke pri kladivu ni več predpisana.
 Svetovni rekordi bodo priznani le, če je tekmovališče zgrajeno po
veljavnih predpisih.
 Ničelni test je obvezen; za svetovni rekord pa je treba priložiti tudi
reakcijski čas na štartu.

 Nastopi v mešani konkurenci so izjemoma dovoljeni na manjših
tekmovanjih v tekih na 5000 m in več ter pri tehničnih disciplinah.
Jure Novak je obvestil prisotne, da bo za veteransko prvenstvo v Ljubljani
izšel priročnik z navodili za tovrstna veteranska tekmovanja.
K 7. Poročila predstavnikov zborov o njihovih uspehih, težavah, problemih.
Žalec – ima 45 sodnikov s tremi štarterji, poroča M. Korenjak. Sodili so na
sedmih tekmovanjih z najmlajšimi kategorijami. V aprilu predvidevajo seminar
za sedanje in tečaj za nove sodnike. Za zaključek sezone organizirajo atletski
miting za sodnike kot družabno srečanje.
Velenje – imeli so 20 tekmovanj z dvema mednarodnima, poroča D. Pungartnik.
Pri večjih tekmovanjih jim priskočijo na pomoč sodniki iz Celja, Maribora in
Raven. S Timingom iz Ljubljane dobro sodelujejo.
Tolmin – za neudeležbo so se opravičili.
Šentjur – vzrok odsotnosti nam ni znan.
Šentjernej – A. Bučar nas seznani, da s svojimi sodniki pomagajo v Novem
mestu in Brežicah. Želijo obnovitveni seminar in še naprej dobro sodelovanje z
g. Majcnom.
Slovenska Bistrica – je v zimski sezoni opravila 7 dvoranskih tekmovanj,
poroča Jure Pirš. V letni sezoni pa so s pomočjo sosednih zborov organizirali
mednarodno atl. ligo. Pomoč so nudili v Velenju na EAA mitingu. Imajo 10
novih sodnikov, ki so opravili tečaj in izpite v Mariboru. Opremo za štadion
bodo dobili, sodnikom pa redno povrnejo materialne stroške za sojenje. Odnosi s
klubom so urejeni.
Ravne – na sestankih Sveta jih pogrešamo že 4 leta. Vzrok ni znan.
Ptuj – sodili so na 23 tekmovanjih, poroča njihov predstavnik Kranjc. Imeli so
nekaj težav z nešportnim obnašanjem sodnika pri daljini, ko se niso mogli
dogovoriti o številu poskusov med 14. tekmovalkami, ki so s tremi različnimi
kategorijami nastopale v eni skupini. Vse so imele pravico do šestih poskusov, a
je prevladalo mnenje, da gre naprej samo osem tekmovalk. Kako so rešili
zadevo, niso pojasnili.
Postojna – delujejo tudi v Sežani, poroča Stojan Šegrt. Tečaja za nove sodnike
še niso imeli, pač pa so izobraževali pripravnike. Sodelovali so na 30
tekmovanjih, 9 sodnikov je neaktivnih, 6 jih ni v seznamu. Predlaga, da SO ASS
načrtno izpelje predavanja po zborih. Sodniki še zdaj nimajo razpoznavne
enotne obleke. Strokovni odbor naj bi imel še enega člana, ki bi skrbel samo za
komunikacijo med zbori, po ustanovitvi pokrajin, pa tudi pokrajinske odbore.
Predlaga tudi nove starostne skupine pri mlajših kategorijah: U 6, U 8 in U 10.
Novo mesto – njihova predstavnica, M. Mohorovič pove, da je letos je opravila
izpit za sodnico. Več bo povedala drugo leto.

Nova Gorica – M. Perkman pojasnjuje, da imajo 45 aktivnih sodnikov, nekaj jih
študira in niso vedno na voljo. Zato iščejo pomoč pri drugih zborih. Meni, da je
veteransko prvenstvo enkratna priložnost, da si dobimo enotna sodniška
oblačila.
Murska Sobota – eden redkih zborov, ki ni vezan na klub, poroča njihov
predsednik M. Šeruga. Zelo radi bi sodelovali tudi na tekmovanjih zunaj svojega
mesta. Občni zbor imajo vsako leto, sredstva od sojenj pa zbirajo na posebnem
računu za ogled svetovnega prvenstva v Berlinu leta 2009. Meni, da je
tekmovanje otrok predolgo (od 9,00 do 18,00). Vetromera niso imeli (primer je
omenjen pod točko 5).
Maribor – se lahko pohvali z novimi mlajšimi sodniki, zato je več napak v
sojenju, a jih uspešno odpravljajo, pove predstavnica M. Ritlop-Vrbovšek.
Starejši sodniki ne sodijo že več let. Velik problem je pomanjkanje štarterjev,
zato želijo tečaj zanje. Sodelujejo tudi z bližnjimi zbori.
Ljubljana – številčno stanje zbora je 96 sodnikov, poroča F. Hafner. Pokrivajo
tekmovanja, ki jih organizirajo trije atletski klubi. Sodelovanje je dobro razen z
enim. Sodniki so jim nujno zlo. Če sodniki manj sodijo, delajo tako tudi več
napak.
Kranj – ponavlja se leto 2006, poroča B. Markovič, ko razen šolskih tekmovanj,
metalskega mitinga in mednarodnega mitinga mladih s 600 udeleženci, drugih
tekmovanj ni bilo. Gostovali so največkrat v Ljubljani, Domžalah in na Bledu.
Predvidena obnovitev tribune in ostalih prostorov s telovadnico pa kar čaka.
Med sodniki ni večjega zanimanja za sojenje, ker doma ni tekmovanj in ni prave
stimulacije. Po obnovi bodo organizirali tečaje za nove sodnike, sedaj jih je na
seznamu le 31.
Koper – D. Žilavec poroča, da so septembra sodili na Evromaratonu iz Kopra
do Milj. Največji problem je pomanjkanje sodnikov. Organizirali so tečaj in
pridobili 9 novih sodnikov ter dva štarterja. Podpirajo predlog za regijske zveze
in so za uvedbo enotnih sodniških oblek. Sodelujejo s klubom iz Sežane in
zborom iz Postojne.
Kočevje – imajo le manjša šolska tekmovanja, poroča Marija Jerbič, ter nudijo
pomoč v Ljubljani in Brežicah, z Novim mestom pa trenutno ni prave povezave.
Aktivnih je samo 18 sodnikov, a načrtujejo tečaj za nove sodnike po obnovi
štadiona.
Domžale – 33 sodnikov deluje pod okriljem atletskega kluba, poroča Nastja
Dolinar. Pomagajo pri sojenju v sosednjih zborih, zahvaljujejo pa se za pomoč
kranjskim in ljubljanskim sodnikom. Za manjša tekmovanja ne prejemajo
povračila stroškov, jih pa dobijo pri odmevnejših tekmah.
Celje - . J. Petauer pojasni, da imajo na seznamu 102 sodnika, sodili so na 25
tekmah, v glavnem sodijo na šolskih tekmovanjih upokojenci, s tečajem bodo
pridobili še nekaj mlajših sodnikov, na štadionu pa so opravili dela za povezavo
s fotofinišem in izboljšali zaščitno mrežo pri metu kladiva.

Brežice – V. Kurajić meni, da njihovi sodniki prav radi sodijo v okviru kluba, za
delo ne dobivajo povračila, zato pa ob koncu sezone pripravijo zanje piknik. Pri
Veliki nagradi AZS so se na tekališču zaznale pomanjkljivosti;, ne morejo
preprečiti nekontroliranega uhajanja na tekmovališče tako tekmovalcem,
trenerjem, tudi sodnikom in gledalcem. Imajo precej mlajših sodnikov, ki pa se
iz različnih vzrokov ne morejo vedno odzvati na sojenje. Nujno pogrešajo
seminar za obnovo znanja pravil. Organizatorja tekem (Kevo in Rovan) želita na
posameznih tekmovanjih preveč disciplin. Strinjajo se z uvedbo enotnih oblačil
za vse sodnike.
K 8. Razprava po poročilih.
G. Ambrožič, ugotavlja, da je ena od napak že v sami organizaciji klubov.
Partnerski odnosi med sodniki in klubi morajo biti zgledni. Analiza organizacije
tekmovanj za mlajše nam pove, da mora biti ključnega pomena sodelovanja med
Zavodom za šolstvo in klubi. Čeprav je na seznamih večje število atletov, je
tekmovalcev vedno manj.
Drugo, AZS je opravila oglede štadionov in objektov in ugotovila večje in
manjše napake, ki jih bo treba odpraviti do sezone. Žalostno je dejstvo, da se je
na Borzo za organizacijo tekmovanj prijavilo le nekaj klubov. Enajst njih pa se
sploh ni prijavilo (Triglav, MASS, Postojna, Novo mesto, FIT Brežice, Celje,
Ptuj, Ravne in še nekateri).
Jože Petauer iz Celja je kot sodnik v UO kluba in s tem je povezava
zagotovljena.
Mirko Šeruga iz MS pripomni, da bi njihovi kraji nujno potrebovali ustrezen
štadion. Obstoječi je iz leta 1936 in sedanjim zahtevam ne ustreza več (tekališče
je dolgo samo 300 m).
Jure Pirš iz Sl. Bistrice omenja, da je dobro sodelovanje med klubom in
sodniki uspešno tudi pri tekmovanjih. Za mlajše kategorije imajo organiziran
Štajerski pokal.
Jure Novak, Lj – omenja, da bodo pri veteranih izdali posebno knjižico s
pravili za njihove posebnosti na tekmovanjih. Dodal je še, neprijetno ugotovitev
sicer, da tudi sodniki na tekmovanjih ne bi uporabljali mobilnih telefonov.
A. Majcen, Lj. – Pomanjkanje sodnikov. Največji problem so sojenja ob
sobotah in nedeljah. Stroški za sodnikovo udeležbo naj bi bili enotni za vso
Slovenijo (sedaj v Ljubljani 9 €, v Celju pa od 10 do 12 €)
M. Ritlop-Vrbovšek, Mb – praktično usposabljanje organizirajo na štadionu,
sodnike pa obveščajo dan pred tekmovanjem in jih seznanijo z njihovo
zadolžitvijo, da se lahko ustrezno pripravijo.
Umbert Bizjak, Go – Zapisnika ne more pisati vsakdo. Zato so pogosto
nepopolni. Vodja sodnikov mora po končani disciplini preveriti ustreznost
zapisov in podpisov, šele potem ga preda GS. Želi boljšo povezavo goriške
regije (Postojna, Sežana, Koper, Tolmin). Po zakonu o športu se dodeljena

denarna sredstva deli za vse aktivne tekmovalce in ne samo za 3 ali 4 kandidate
za OI v Pekingu.
Franci Brinc, Lj. – Priročnik za atletske sodnike bo izšel v bližnji prihodnosti v
manjši knjižici. SO ASS naj razpravlja o uvedbi enotne tarife za sojenje v letu
2008 (10 € sodnik, 12 € vodja discipline in 20 € glavni sodnik).
Ambrožič, knjižica, ki bo izšla, bo samo pripomoček za pomoč pri sojenju, to
ne bodo pravila.
Pritožbe na sojenje ni, je samo ugovor! Pritožba je samo na pritožbeno komisijo,
če se tekmovalec ne strinja z odločitvijo glavnega sodnika.
Pridobil je gradivo za pomoč pri predavanjih, ki pa naj bi se s sedanjih 8
podaljšala na 12 ur.
K 9. V. Vidmar – analiza poročil GS. Gradivo je objavljeno v Atletskem
sodniku 2007 na strani 17.
K 10. Razno. Predstavniki veteranskega prvenstva so seznanili sodnike o njihovi
vlogi na tekmovanju in kakšna so lahko njihova pričakovanja glede povrnitve
materialnih stroškov.
Ker smo prekoračili čas za sestanek, smo ga morali predčasno zaključiti.
Zapisala:
Silva Pintar

