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SODNIKOV
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Zapisnik
10. redne seje SO ASS, ki je bila v četrtek, 14. 05. 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi na
Jamnikarjevi 101 – Biotehniška fakulteta (zaradi zasedenosti prostorov AZS).
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Igor Godec, Vladimir Vidmar
in Andreja Jošt
Odsoten: Andrej Kotnik
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 9. seje
Obravnava Pravil o delu organov ZASS
Analiza posveta z glavnimi sodniki
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Razno

AD 1.
Pregled zapisnika in predlaganih sklepov 9. seje :
• Sklep št. 49 - Oživitev ZAS Postojna:
Trenutno ni nikogar, ki bi bil pripravljen prevzeti vodstvo zbora. Zadeva še ni zaključena,
še naprej bomo aktivno iskali rešitev nastale situacije.
• Sklep št. 50 - Izplačevanje sodniških taks in potnih stroškov GS in sodnikom:
V dogovoru z vodstvom AZS bodo GS od 1.4.2015 plačani enako kot delegati. Izplačilo
takse in potnih stroškov glede na opravljene obveznosti tekočega meseca bo skupna enkrat mesečno. Na obrazec poročila bomo na koncu dodali rubriko potni stroški in taksa.
• Sklep št. 51 – Organizacija ZAS v AK Sevnica
Pogovori z AK Sevnica še niso zaključeni.
• Sklep št. 52 – Organizacija ZAS v AK Brežice
Pogovori z AK Brežice še niso zaključeni.
• Sklep št. 53 – Poziv zborom k organizaciji obnovitvenih tečajev

SO ASS je pozval vse zbore atletskih sodnikov k organizaciji obnovitvenih tečajev, ki so
lahko organizirani tudi po sklopih.
• Sklep št. 54 – Poziv sodnikom za hojo
Na tekmovanje v hoji, ki je bilo 22.3.2015 v Sežani, so bili povabljeni vsi sodniki, ki so
se 7.2.2015 v prostorih AZS udeležili seminarja pod vodstvom g. Maggia. Tekmovanja,
ki je štelo tudi za pokal Alpe-Adria, se je udeležilo skupaj 12 sodnikov. S tem so novi
sodniki za hojo (9) opravili sojenje v obliki aktivne delavnice.
Po pregledu sklepov na zapisnik 9. seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.

AD 2.
Sklep 55:
V okviru obravnave dopolnitev Pravil o delu organov ZASS je bilo poudarjeno, da
smo so atletski sodniki člani krovne organizacije – Atletske zveze Slovenije in kot
uradne osebe zastopamo AZS in ne interesov klubov in zato so bile sprejete
naslednje usmeritve, ki jih je potrebno ustrezno vključiti v nov osnutek:
- delo zborov je samostojno vendar mora biti skladno z usmeritvami SO ASS in
dokumenti AZS
- SO ASS koordinira delovanje zborov in jim pomaga pri delu
- v kolikor zbor dela neskladno s Pravili o delu organov ZASS in statutom AZS
mora SO ustrezno ukrepati in po potrebi koordinirati delo zbora
- delovanje zborov sodnikov mora biti v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in s
Priročnikom za atletska tekmovanja, ki je izdan za posamezno tekmovalno obdobje.
AD 3.
Trenutno ima 38 sodnikov licenco GS za leto 2015. 15 izmed njih ima tudi licenco NTO.
Sklep 56:
Vse sodnike iz seznama glavnih sodnikov iz zadnjih 3 let, ki tega v predpisanem
terminu še niso opravili, ponovno pozovemo k opravljanju rednih izpitov.
Sklep 57:
Za naslednje leto k delu povabimo čim več mladih. Glede na izkazano znanje in
prizadevnost so lahko to tudi sodniki II. Ranga.
Sklep 58:
Ga. Silva Pintar, ki je zadolžena za delegiranje GS na tekmovanjih, na sestankih SO
poroča o izvedenem delegiranju GS na tekmovanja.

AD 4.
Potek izobraževanj :
- 14. 5. 15 se izvaja izpite za nove sodnike in napredovanja v Domžalah (izvajalec g.
Gabrijel Ambrožič)
- v Mariboru so v fazi priprave na izobraževanje
- v ZAS Celje so izobraževanje in izpite že izvedli
- ZAS Koroška in ZAS Velenje se skupaj pripravljajo na obnovitveni tečaj
Izdaja novih sodniških izkaznic:
SO ASS na osnovi lastnih ugotovitev in glede na odzive iz zborov AS ugotavlja, da so
sodniške izkaznice nujne. Oblika in vsebina je dorečena, pridobivamo informacije o
izdelavi in strošku za izdajo – zadolžena Igor Godec in Andreja Jošt.
AD 5.
Atletski miting v dvorani - Celje, 21. 02. 2015
Skok s palico – Zaradi vodenja dveh ločenih zapisnikov občasno malce zmede.
Na delo žirije ni pripomb - sojenje je bilo opravljeno korektno in brez napak.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

4,9

Meti:

-

Zimski skakalni miting - Brežice, 28. 02. 2015
Sodniki niso imeli enotnih oblačil, nosili sodniških znakov, VSD ne rdečega traku.
Skok s palico - Za čas poskusa so imeli štoparico, ki je niso uporabljali. Manjkala je tudi
rumena zastavica. Trener je bil v vlogi sodnika.
Sklep 59:
V Brežice tudi v prihodnje delegiramo GS.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

3,5

Meti:

-

Zimsko PS v metih za članski in mlajši mladinski kategoriji - Ptuj, 28. 02. 2015
Dobro organizirano tekmovanje – brez pripomb.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

-

Meti:

5,0

Prvenstvo Slovenije v krosu - Velenje, 14. 03. 2015
Večji del terena je bil makadam, deloma travnik. Lijak je bil enojni, vendar ne dovolj
dolg za teke mlajših kategorij. Tako je pri prvem teku prišlo do ustavljanja dela
tekmovalcev pred ciljno črto.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,0

Skoki:

-

Meti:

-

Zimsko PS v metih za st. mladinske in pionirske kategorije - Domžale, 21. 03. 2015
Sodniki niso nosili enotnih oblačil in ne sodniških znakov.
Kontrola orodij ni bila v redu. Sprva se je merila le teža posameznih orodij. Po opozorilu
GS in delegata so se kontrolirali še nekateri drugi parametri orodij, vendar ne vsi.
Krogla –. Ni bilo semaforja. Sodniki niso imeli ure za merjenje časa poskusa, zato se čas
poskusa ni meril.
Kladivo Težave z zapisovanjem rezultatov, saj zapisnikarica ni spremljala kakšno
odločitev je sprejel VSD. Vrata mreže se niso odpirala in zapirala.
Kopje - Prestopna črta loka sektorja je bila zaradi dotrajane podlage prestavljena. Nova
črta loka je narisana z 10 cm črto, kar ni v skladu s pravili. Sodniki so po 3. seriji
pozabili določiti in zamenjati vrstni red tekmovalcev.
Disk – Sodnica v sektorju v primeru meta izven sektorja ni dvigovala rdeče zastavice.
Meter je bil večkrat zavit v spiralo.
V metu kopja je sodniški žiriji manjkal vsaj se en sodnik, ki bi pomagal pri merjenju.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

-

Meti:

3,5

Zimski miting v suvanju krogle in metih kladiva - Domžale, 21. 03. 2015
Enake pripombe kot pri Zimskem PS v metih za st. mladinske in pionirske kategorije.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

Meti:

4,0

PS v dolgih tekih - Šentjur, 11. 04. 2015
Notranji del tekališča v prvi krivini ni imel robnika in je bil označen z belo črto in stožci
v razdalji 10m, namesto predpisanih max. 4m.
Delo posameznih žirij je bilo vestno in zavzeto.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,8

Skoki:

-

Meti:

-

Domžale Open in Mladi upi - Domžale, 12. 04. 2015
Na tekališču ni bilo sodnikov.
Daljina – brez vetromera pri U10, U12, U14, ker sta bila samo dva vetromera – eden za
teke, eden za skoke.
Težko je vzdrževati red, saj je šlo za pionirje od U10 do članov in je bilo na terenu veliko
trenerjev, staršev in učiteljev.
Opombe – Zapisniki so bili dostavljeni prepozno, zato je prišlo do velike gneče pred
tekmovanjem. Urnik tekmovanja je bil neusklajen.
Sodniki na cilju slabo opravljali svoje delo in vodili zapisnik. Štopali po stezah in ne po
vrstnem redu
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

3,9

Skoki:

4,0

Meti:

4,5

PS za pionirje in pionirke U14 in U12 - Ravne na Koroškem, 18. in 19. 04. 2015
Zapisnikarja
pri
elektronskem
merjenju
časov
ni
bilo.
Prvi dan so sodniki prejeli pravilne zapisnike šele po tretji disciplini in so rezultate pisali
na listke in jih naknadno vnašali v zapisnike. Enako se je drugi dan zgodilo zaradi
prepoznega prejema zapisnikov za finalne nastope v tekih na 60m.
Premalo stožcev predvsem v krivinah. Postavljeni na zunanje robove črt. Zaletni prostori
za štafetne teke 4x200m niso bili zarisani. Po opozorilu so bile napake odpravljene.
Prvi dan pomočnik štarterja brez kartonov za napačen štart.
Pomanjkanje sodnikov. Sodnikov na stezi sploh ni bilo.
Višina - brez bele črte med stojali, drugi dan urejeno. Drugi dan sta bila prisotna samo
dva sodnika. Ni bilo zapisničarke in ne semaforista. Da ne bi zamudili pričetka
tekmovanja, je GS sam začel voditi zapisnik.
Sodnik na višini je bil hkrati tudi sodnik pri hitri hoji.
Daljina – brez ure za merjenje časa poskusa, brez rumene zastavice, uporaba plastičnega
metra.
Sama organizacija delovanja tekmovanja neustrezna.
Na samem tekmovališču so bili prisotni starši in trenerji.
Krogla - Merjenja časa za koncentracijo ni bilo. Rumene zastavice ni bilo.
Prijavnica je vzorno opravljala svoje delo. Občasno je v prijavnici bilo tudi drugo
pomožno osebje ali sodniki, ki so skupine tekmovalcev spremljali na tekmovališča. Obe
sodnici sta si za vloženo delo in trud prislužili pohvalo.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,8

Teki:

3,0

Skoki:

3,0

Meti:

3,9

Ekipno PS za PI in PE U16 - Koper, 25. 04. 2015
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Na cilju premalo sodnikov, zato ni bilo možno napisati v zapisnik celotnega vrstnega
reda.
Sodnikov na stezi ni bilo, razen pri štafetnih tekih.
Štarter ni pokazal zelenega kartona, ampak je tekmovalce ustno opozoril, da ni nihče
opominjan in da velja zeleni karton.
Višina – Ure za koncentracijo ni bilo. Napake pri določanju vrstnega reda ker
zapisničarka ni vedela, kako se napake upoštevajo pri določitvi vrstnega reda.
Daljina – Ure za koncentracijo ni bilo. Zapisničarka ni naglas ponavljala rezultatov
meritev, kljub opozorilu GS.
Troskok – Ni bilo ure za koncentracijo.
Krogla – sektor označen z magnezijo, črte široke 10cm. V sektorju sodnik nima zastavic,
ureza koncentracijo ni bilo.
Iz sektorja so orodje metali. Po opozorilu so ga nazaj nosili.
Disk – za met izven sektorja sodnik ni kazal rdeče zastavice, ker zastavic ni imel. Iz
sektorja so orodje metali. Po opozorilu so ga nazaj nosili.
Kladivo –Zastavic v sektorju sodniki niso imeli. Ure za koncentracijo tudi ne.
Kopje - Zastavic v sektorju ni bilo, tudi ure za koncentracijo ne.
Sodniki so prepozno prihajali na tekmovališče. Vsa priprava na tekmovanje je bila na eni
osebi.
Tekmovalko, ki je naglušna je spremljala na tekmovališču mama. Spremstvo je bilo
pravočasno napovedano v prijavnici in ga je tudi delegatka odobrila.
Sklep 60:
Pri tekmovalcih, ki imajo težave s sluhom, se o tem opozori VSD, in je njegova
naloga, da organizira ustrezno obveščanje takih tekmovalcev o njihovem nastopu,
da prisotnost spremljevalcev na tekmovališču ni potrebna.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,2

Teki:

2,9

Skoki:

3,0

Meti:

3,0

Spomladanski miting v metih - Domžale, 03. 05. 2015
Klub ne razpolaga z ustreznimi napravami za kontrolo orodja.
Prijavnica je bila primerno označena in opremljena. Štartne liste so k sodniški žiriji
prihajale prehitro, zato se deločeni tekmovalci in tekmovalke niso mogli prijaviti v
prijavnici. Prijavo smo izvedli pred samim tekmovanjem.
Kopje VSD ni preverjal ali so tekmovalci metali s pravim orodjem. Meter je bil večino
časa večkrat zavit v spiralo. Na opozorilo GS so sodniki nekaj časa ravnali meter, potem
pa prešli v staro rutino, ki se je nadaljevala do konca tekmovanja.
Krogla – Ker je na celotnem tekmovanju sodila samo ena sodniška žirija, v času
ogrevanja tekmovalcev za naslednjo disciplino na tekmovališču ni bilo sodnikov, ki bi
nadzirali ogrevanje. Meter je bil ves čas zavit v spiralo.

Disk – Premalo sodnikov, zato sodelovala oseba, ki ni imela sodniškega izpita.
Kladivo – Premalo sodnikov, zato sodelovala oseba, ki ni imela sodniškega izpita. V
sektorju sta sodnico, ki je v zadnji disciplini tekmovala, zamenjala tehnični vodja in
trener AK Brežice.
Pri vseh disciplinah so bile na razpolago ure, a se čas poskusov ni meril.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

Meti:

2,9

APS za ml. mladince in ml. mladinke - Domžale, 10. 05. 2015
Opremljenost sodnikov s pripomočki je bila dobra. Sodniki na cilju – vodja sodnikov na
cilju je razporodelo naloge, vsak je vedel kaj mora delati.
V prvi skupini štafet4 x 100m za mlajše mladince pa je na progi 5 drugi tekač tekel dve
predaji, ker sotekmovalca ni bilo na predaji. Ponovno se je izkazalo, kako pomembna je
vloga sodnikov na stezi.
Vetromer – na začetku tekmovanja ga sploh ni bilo na zaletišču, tako da je GS
posredoval pred prvim skokom, da se najde in namesti.
Tekmovališče za mete je bilo že ob prihodu GS pripravljeno in urejeno. Odlična je bila
komunikacija med sodniki in tehničnem osebjem. Pohvaliti je treba Jožeta Pirnata, ki je
svojo nalogo kot VSD na metih odlično opravil.
Kopje – na tekmovališče je bilo pripeljano orodje istočasno za mlajše mladince in mlajše
mladinke. Takoj po začetku tekmovanja je atlet vzel za poskus kopje za mladinke, vendar
je bilo omenjeno takoj ugotovljeno in atlet je ponovil poskus. Kopja so bila potem ločena.
Tehtanje in merjenje orodij je potekalo v Domu športnih organizacij. Sodnice v prijavnici
so zelo dobro opravljale svoje delo.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,9

Teki:

4,75

Skoki:

4,8

Meti:

4,8

8. ALPE/ADRIA MEDNARODNA TEKMA V HITRI HOJI - Sežana, 22. 03. 2015
Organizator kljub obljubi ni priskrbel osebe za vpis prekrškov na tablo. Tudi kurirja za
pobiranje rdečih kartonov in dostavljanje vodji sodnikov za hojo ni bilo. Iz igrišča za
nogomet je priletela med tekmovanjem hitre hoje U10 nogometna žoga in eno
tekmovalko oplazila. Na celotnem štadionu je bilo veliko ljudi, ki se niso hoteli umakniti,
ker so tekmovali njihovi varovanci.
Pohvala sodnikom hoje, pa tudi sodnikom praksa hoje, ki so bili zelo prizadevni in so se
zanimali za vsako podrobnost pri posameznih sodnikih hitre hoje.
Na tekmovanju je bil prisoten tudi sodnik hitre hoje iz Italije (Go) Mario Borgehse, ki je
praktično izobraževal nove sodnike za hojo.
Ocena dela sodniške žirije za hojo: 4,5

AD6.
Ni bilo razprave.
Sestanek je bil zaključen ob 18.45 uri.

Zapisala:
Andreja Jošt

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

