STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV
SLOVENIJE
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520 69 14
Fax: +386 (01) 520 69 16
e-pošta: strokovni.odbor.ass@gmail.com
http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik
11. redne seje SO ASS, ki je bila v torek, 21. 07. 2015, ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, Letališka c.
33a v Ljubljani.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Andrej Kotnik, Vladimir Vidmar in
Andreja Jošt
Odsoten: Igor Godec
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 10. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Obravnava Pravil o delu organov ZASS
Novosti v pravilih
Odstop člana SO
Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1.
Na zapisnik 10. redne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.
AD 2.
•

V obdobju od zadnje seje so bila izvedena izobraževanja za sodnike in sicer:

- AK AS Domžale in AK Kamnik sta 14.5.2015 skupaj organizirala izobraževanje, ki se ga je
udeležilo 14 sodnikov in 5 študentov.
Sklep 61:
Organizatorja izobraževanja AK Kamnik pozivamo, da SO ASS dostavi vse potrebne
podatke za ustanovitev oziroma registracijo ZAS.

Sklep 62:
SO ASS ponovno daje pobudo Fakulteti za šport, da študentom, ki usmerjajo atletiko,
ponudimo ustrezno strokovno pomoč pri izobraževanju o Pravilih za atletska tekmovanja.
- V Ljubljani se je izobraževanja udeležilo 6 sodnikov.
- Dne 23.6.2015 je bil v Velenju izveden obnovitveni tečaj po sklopih, ki se ga je udeležilo 18
atletskih sodnikov.
- Podatka o napovedanem izobraževanju v Mariboru nismo prejeli.
•

SO ASS je bil obveščen, da je ZAS Maribor podal pisni zahtevek za ukinitev obstoječega
zbora na UE Maribor.

Na prejeto informacijo o ukinitvi ZAS Maribor, smo v SO nemudoma odreagirali s pisno izjavo
naslovljeno na vodstvo ZAS Maribor in Atletske zveze Slovenije, v katerem smo izrazili svoje
nasprotovanje z izvedenim postopkom. Na podlagi sedaj razpoložljivih informacij in
dokumentacije ugotavljamo, da je bil sklic skupščine namenjen rednemu letnemu pregledu
delovanja ZAS Maribor in na dnevnem redu ni bilo točke o ukinitvi ZAS. Le-ta je bila predlagana
na sami skupščini in posledično odločanje o tej točki dnevnega reda ni bilo v skladu z akti AZS
(npr. 20. člen Statuta). Ravno tako so bila tudi kršena določila Zakona o društvih, ki se nanašajo
na ukinitev društva po volji članov.
Sklep 63:
SO ASS sprejetega sklepa o ukinitvi ZAS Maribor ne sprejema, ker odločanje o tej točki
dnevnega reda ni bilo v skladu z akti AZS.
•

Izdaja novih sodniških izkaznic:

Pridobili smo ponudbo podjetja Tampotisk d.o.o. (identifikacijske izkaznice, obojestransko
tiskane, PVC material, na eni strani vse enake, na drugi vsaka kartica drugačna, barvna, posneti
robovi, rok dobave po dogovoru): cena za posamezen kos 2,30 EUR + DDV pri nakladi 1000 kos.
Predlog vsebine:
Sprednja stran – ime in priimek, članska številka (ID. št. iz registra ASS pri AZS)
Zadnja stran – npr. rang sodnika, štarter, sodnik za hojo, NTO
Sklep 64:
Potrebno je pridobiti vsaj še eno ponudbo.
•

12. julija je bil SO obveščen, da je preminil g. Jože Hladnik

Gospod Jože Hladnik je bil atletski sodnik iz Kranja, častni član Združenja atletskih sodnikov
Slovenije, ter bivši predsednik Združenja atletskih sodnikov Slovenije, dobitnik Bloudkove
nagrade in dolgoletni urednik zbornika Atletski sodnik. SO ASS v čast njegovemu dolgoletnemu
delovanju pripravi prispevek o njegovem delu in ga objavi v Zborniku AS za leto 2015 ter na
spletni strani AZS.

AD 3.
1. Mednarodni otvoritveni miting Novo mesto, Novo mesto, 14. 05. 2015
Tekmovanje je bilo namenjeno internemu preverjanju trenutne sposobnosti tekmovalcev, zato si
niso sposodili vetromera.
Vodja sodnikov za skok s palico je bil tudi štarter, tako da ga je v času tekov nadomeščala
sodnica, ki je bila zapisnikarica.
Vodja sodnikov je pri metu diska uporabljal samo rdečo zastavico, na opozorilo je začel
uporabljati tudi belo, ki jo je 2 x prehitro dvignil – ko je bil tekmovalec še v krogu.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,0

Skoki:

4,0

Meti:

3,6

2. PS v polmaratonu, Radenci, 16. 05. 2015
Žirije so bile na dvanajstih kontrolnih točkah, tekmovalce so nadzirali sodniki na kolesih.
Dobro bi bilo, da organizator ciljni prostor uredi tako, da medsebojno loči tekače, ki prihajajo v
cilj na 5km, 10km, 21km, 42km. Potrebna bi bila vsaj dva lijaka.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,0

Skoki:

-

Meti:

-

3. PS v mnogobojih, Ravne na Koroškem, 16. in 17. 05. 2015
Teki - Na stezi samo 1 sodnik, brez zastavic in obrazcev za evidentiranje morebitnih napak.
Namesto ure za koncentracijo so uporabljali mobilni telefon, vendar ne pri vsakem tekmovalcu.
Sodnik v sektorju šele po opozorilu vzame rdečo zastavico.
Nihče od sodnikov na disciplini (disk, kopje) ni bil pozoren ali bo tekmovalec metal z orodjem
ustreznim njegovi kategoriji, ali bo vzel lažjega.
Pri teku na 800m ni bilo ustreznih oznak za prehod na notranjo stezo – uporabili so 4 velike cestne
stožce velikosti 30cm.
Razen višine, kjer izreka GS pohvalo za dobro delo in sodniške žirije na cilju, je bilo sojenje oz.
znanje in obnašanje nekaterih sodnikov močno pod nivojem dopustnega.
Ponovno moramo opozoriti, da smo bili priče nezdružljivosti sodniške in trenerske funkcije.
Nedopustno je, da VSD fotografira mete domačih tekmovalk, še manj, da s početjem kljub
opozorilom ne preneha.
Ugovor so podali vodje ekip oz. trenerjev zaradi izločitve precejšnjega števila kopij in diskov.
ob kontroliranju so ugotovili, da je bila tehtnica napačno umirjena. Vsa kopja so ponovno stehtali
in nato dovolili njihovo uporabo.
Organizacija tehnične službe je popolnoma odpovedala.
Sklep 65:
Predsednik SO ASS pozove vodjo ZAS Koroška in se pogovori o načinu dela sodnikov.
Ocena dela sodniških žirij:
Mnogoboj Ž

2,9

Mnogoboj M

2,9

4. XII. atletski miting »Šentjur 2015«, Šentjur, 17. 05. 2015
Tekmovanje je bilo vzorno organizirano.
Sodniške žirije so že uigrane, njihovo delo je potekalo hitro in učinkovito.
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,8

Skoki:

-

Meti:

-

5. Kvalifikacije APS za člane in članice, Ljubljana, 23. in 24. 05. 2015
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo.
Na delu steze, kjer ni robnika, so bili namesto stožcev višine najmanj 20cm, nameščeni
»klobučki« višine 5cm.
Kladivo – 1. dan se vrata niso uporabljala, ker se domnevno ne dajo odpirati in zapirati. Drugi dan
so se lahko premikala.
Kopje – drugi dan so sektor pripravili sodniki sami, ker tehnične službe ni bilo.
Zapisničarka pri metu kladiva, kopja in diska – ista oseba – je istočasno tudi trenerka, ki je svojim
varovancem svetovala in popravljala njihove nepravilnosti.
Priporočilo SO:
V primeru, da GS ne more doseči izvedbe ukrepa, ki ga je izrekel v skladu s pravili, mora o tem
nemudoma obvestiti delegata. Delegat mora ukrepati in prekiniti tekmovanje dokler se napaka ne
odpravi (npr. zapiranje vrat pri zaščitni konstrukciji – v kolikor vrat ne moremo usposobiti je
potrebno ustrezno ukrepati, da zagotovimo varnost vseh udeležencev na tekmovanju).
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,0

Teki:

4,8

Skoki:

5,0

Meti:

3,5

6. Prvenstvo Slovenije v posameznem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke
U14, Domžale, 30. 05. 2015
Teki – zapisniki za teke in vetromer so prihajali z zamudo, sodniki so rezultate pisali na navaden
papir in jih naknadno vnesli v zapisnik.
Večino članov žirij so sestavljali sodniki pripravniki, ki so svoje naloge zelo dobro opravili.
Žirij na cilju je bila pomanjkljivo zasedena. En sodnik je meril čase za vse tekmovalce.
Na cilju samo pripravniki in niso uspeli slediti tempu tekmovanja.
Sklep 66:
Organizator, ki ima za tekmovanje prijavljenih premalo sodnikov, je za popolnitev
sodniških žirij dolžan poklicati sodnike iz bližnjih zborov.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

3,5

Povprečna ocena tekmovanja: 4,0

Skoki:

4,5

Meti:

4,0

7. 15. Mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica-Stepišnikov memorial v metu
kladiva, Slovenska Bistrica, 30. 05. 2015
Zapisnikarje pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Sodniki na stezi so imeli le rumene zastavice.
Sklep 67:
Po sklepu Tekmovalne komisije AZS se na Miting v Slovenski Bistrici in še nekatere
podobne mitinge ponovno imenuje tudi delegata.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,2

Teki:

4,5

Skoki:

4,5

Meti:

4,4

8. PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12,
Maribor, 31. 05. 2015
Žirije so bile številčno dokaj dobro popolnjene, njihovo delo pa je potekalo solidno in jih velja
pohvaliti.
Ocena dela sodniških žirij:
Mnogoboj Ž

4,8

Mnogoboj M

4,8

9. Miting za vse kategorije, Novo mesto, 05. 06. 2015
Sodniki na cilju so zelo dobro opravili svoje delo.
Vetromer je bil pri skoku v daljino za moške oddaljen preveč od zaletne deske.
Delo pri daljini in višini je potekalo nemoteno, manjkali so stožci za zaprtje zaletišča.
Na metu kladiva in krogle je manjkal semaforj za prikaz rezultata.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,75

Skoki:

4,35

Meti:

4,8

Povprečna ocena: 4,63
10. Atletski miting, Celje, 06. 06. 2015
Ni prav nobenih pripomb, dobro organiziran miting, dobra udeležba, kvalitetna sodniška žirija.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

4,5

Meti:

-

11. 21. Atletski mednarodni miting – Memorial Vučko, Kranj, 06. 06. 2015
Štadion je bil urejen in pripravljen za tekmovanje (ni pa bilo semaforjev).
Delo v prijavnici je bilo dobro, kljub temu pa predlagamo organizatorju, da v prihodnje uredi
boljšo komunikacijo med vodjo tekmovanja – prijavnico in atletskimi sodniki (štarterji, delavci
Timinga) predvsem v smislu naknadnih prijav.
Glede na ogromno število prijavljenih atletinj in atletov organizatorju predlagamo, da se dosledno
spoštuje rok prijav in da se naknadnih prijav »izogiba«, prav tako pa je potrebno opozoriti atletske
klube, da omenjeno dejstvo tudi spoštujejo.

V prihodnje se predlaga organizatorju, da se postavijo tudi semaforji na posameznih disciplinah.
Sklep 68:
Stadion mora biti ustrezno pripravljen za tekmovanje kot to določajo predpisi.
Prijave morajo biti zaključene v ustreznem času pred pričetkom tekmovanja, ki omogoča
pripravo zapisnikov.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

-

Meti:

-

Ocena mitinga: 4,25
12. 3. mednarodni miting v metih, Maribor, 07. 06. 2015
Služba kontrole orodij se je izredno izkazala, saj je odkrila in izločila dve kladivi tekmovalcev, ki
nista dosegali predpisanih vrednosti (4,000 in 7,260 kg).
Navodilo SO:
Merjenje metov s teodolitom - pred tekmovanjem je potrebno napravo ustrezno kontrolirati. SO bo
posredoval obrazec s katerim bomo v bodoče evidentirali kontrolo teodolita. Obrazec bo priloga k
poročilu GS.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

-

Meti:

-

Ocena mitinga: 4,8
13. APS za člane in članice, Celje, 13. in 14. 06. 2015
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo. Delo sodniških žirij pri tekih, vključno z
člani tehnične službe je bilo dobro opravljeno in dobro koordinirano. Pohvala celotnemu teamu na
tekih za odzivnost in dobro sodelovanje.
Opozoriti pa želimo na nošenje neenotnih oblačil – predvsem spodnjih delov ter neprimerne
obutve (ogromno sodnikov je bilo v japonkah oz. natikačih).
Sodniki so v primeru prestopa v dveh primerih nekoliko prehitro odstranili indikatorsko deščico.
Prvi dan tekmovanja je v skoku s palico je bil tekmovalec očitno tudi v vlogi trenerja, kar pa je po
opozorilu GS opustil.
Drugi dan so na skoku v višino probleme povzročali tekmovalci dveh ljubljanskih klubov,
obnašanje dveh tekmovalcev pa je v sklepnem delu tekmovanja v višini preraslo vse okvire
športnega obnašanja. Nesporazumi so se začeli na sredini tekmovanja v skoku v višino, ko je iz
konkurence izpadel tekmovalec Damjan Šparovec (MASS) – št- 255. Najprej je opozorilo zaradi
ne-nastopa v dresu kluba prejel Jure Trupej (MASS). Sledilo je opozorilo GS tekmovalcu
Damjanu Šparovcu, saj je bilo iz njegovega početja več kot očitno, da gre za kršitev144.4(a) člena
Pravil za atletska tekmovanja. Po izpadu iz konkurence je omenjeni več kot očitno dajal
nedovoljeno pomoč svojemu bratu Matjažu Šparovcu (OL) – št. 376 ter ostalim tekmovalcem AK
MASS Ljubljana. Ker je bil Damjan Šparovec v funkciji trenerja, je k njemu pristopil GS in ga
prijazno opozoril, naj nemudoma preneha s tem početjem, da s tem nudi nedovoljeno pomoč in da
njegovo početje ni športno in pošteno do ostalih tekmovalcev. V tem trenutku sta tako Damjan

Šparovec kot tudi Matjaž Šparovec izlila ves bes na GS, češ da nikjer v pravilih ne piše, da si
tekmovalci med seboj ne smejo pomagati in da opozorilo GS ni bilo na mestu.
Situacija se je ponovno zaostrila, ko je VSD pristopil k Damjanu Šparovcu in ga opozoril, naj ne
snema sotekmovalcev in jim nato kaže posnetke skokov (kršenje pravil po 144.3(a) členu). Takrat
sta tako Damjan Šparovec in Matjaž Šparovec pristopila k mizi zapisničarke, kjer se je vsul val
kritik in očitkov na račun organizatorja ter številne žaljivke na račun sodnikov in GS.
Komentar SO:
V primeru dajanja in prejemanj nedoveljene pomoči moramo GS skladno s čl.144 Pravil za
atletska tekmovanja ustrezno ukrepati in kršitelja diskvalificirati.
Zaradi nedopustnega in nešportnerga obnašanja na tekmovanju APS za člane in članice v Celju se
bi moralo kršiteljema Matjažu in Damjanu Šparovec skladno s čl.145/2, 2. odst., izreči rdeč karton
in njuno obnašanje prijaviti vodstvu tekmovanja.
Sklep 69:
Glede na zapis GS za skoke in skladno s sklepom TK AZS se kršitelja Damjana Šparovca
prijavi trenerski organizaciji zaradi kršitve etičnega kodeksa.
V prijavnici je bilo nekaj negodovanja, ker posamezne atletinje in atleti niso imeli oblečenih
dresov in pripetih štartnih številk na njih, kar smo brez ugovarjanja zahtevali.
Sklep 70:
Prijavnica mora opravljati kontrolo opreme in torb, da ne bo prihajalo do kršitev zaradi
vnosa nedovoljene opreme na tekmovališče (kamere, MP3 in ostali predvajalniki, …).
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,3

Teki:

4,5

Skoki:

4,7

Meti:

4,5

14. PS za mlajše mladince in mlajše mladinke, Ptuj, 20. in 21. 06. 2015
VSD ni nosil rdečega traku.
Pomočnik štarterja je imel kartone, zelenega pa ni vedno uporabil. Sodniki na stezi so bili, vendar
jih je bilo premalo.
Vetromera drugi dan tekmovanja pri tekih ni bilo.
Pomanjkljivo merjenje časa poskusa z mobilnim telefonom.
V nedeljo je moral GS opozoriti VSD pri skoku v daljino na prehiter dvig bele zastavice (preden
je tekmovalec zapustil jamo).
Vzorno organizirano tekmovanje, sodniške žirije sonopravile delo kvalitetno, bilo je dovolj
pomožnega osebja.
Poimenske prijave štafet so v nekaj primerih zamujale.
Delo celotne ekipe v prijavnici, ki je bila sestavljena iz izkušenega vodje in dveh mladih
prizadevnih in resnih sodnikov, moramo še enkrat pohvaliti in se jim zahvaliti za korektno
sodelovanje.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,5

Teki:

4,0

Skoki:

4,5

Meti:

4,0

15. Mednarodni atletski miting Maribor 2015 in Memorial Iztoka Ciglariča v teku na
1500m, Maribor, 24. 06. 2015
Zaradi premajhnega števila sodnikov na cilju in vmesne odsotnosti zapisnikarja na nekaterih
zapisnikih manjkajo vrstni red in /ali časi tekmovalcev.
Žirijo na cilju so sestavljali samo štirje sodniki. Zapisnikar je med tekmovanjem za čas trajanja
dveh disciplin izginil neznano kam, zato je moral njegovo nalogo prevzeti glavni sodnik! Ob
povratku je povedal, da ga je prerazporedil vodja tekmovanja, česar pa slednji ni sporočil niti vodji
discipline, niti GS.
Ker sodniške ekipe na stezi ni bilo, je vodja sodniške službe med teki 100m ovire in 400m ovire
prerazporedila sodnike s cilja na stezo, zato sta na cilju ostala le vodja discipline (in pri 400m
ovire še glavni sodnik).
Sodniška žirija na cilju ni imela pregleda nad potekom tekmovanja, vključno a ne omejeno na to,
koliko skupin je že odteklo, kdo je pritekel v cilj in kdo odstopil, kdo ni nastopil itd.
Pri teku na 200m ni bilo sodnikov na stezi, ki bi nadzorovali tek v krivini.
Stožce za prehod na notranjo stezo pri 800m pa je moral postaviti kar vodja tekmovanja, ker
sodnikov na stezi ni bilo.
Daljina – zelo se je poznalo, da organizator ni poskrbel za dve indikatorski deščici, prav tako ni
bilo osebe, ki bi skrbela za popravljanje le-te. Tako sta VSD in sodnik po vsakem prestopu urejala
desko kar v vložišču le-te. Posledica je bilo nekaj manj tekoče delo in potek samih disciplin.
Razen tehtnice so bili ostali pripomočki za kontrolo orodij pomanjkljivi oz. neprimerni.
Komentar SO:
Organizatorje tekmovanj opozarjamo, da lahko zagotovimo odgovorno in regularno izvedbo
tekmovanja zgolj z ustrezno in številčno zadostno sodniško službo!
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

3,0

Teki:

2,5

Skoki:

3,9

Meti:

4,8

16. PS za st. mladince in mladinke in PS za mlajše člane in članice,
Maribor, 27. in 28. 06. 2015
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo.
Na cilju zapisnik vodila oseba brez sodniškega izpita, kljub temu se je po nasvetih GS dobro
znašla.
Sodnikov na stezi praktično ni bilo. Bili so samo pri štafetnih tekih (po 1 na predaji), na 200m (1)
in pri stožcih na 800m.
Sodniki na cilju niso imeli obrazcev za štetje krogov in so imeli težave s sporočanjem, koliko
krogov imajo zaostali tekmovalci. Niso uporabljali stopnic, bili so razkropljeni in neorganizirani,
sodnik za prikaz števila krogov je bil prvi dan površen. Štarterjev premalo, pomočnik brez pištole
za povratni štart. VSD na cilju je opravljal delo VS na stezi in VS tekmovanja.
Pomočnik štarterja, ki je opravljal delo prvič, se ni najbolje znašel, je pa napotke GS sprejel
pozitivno in jih upošteval.
Pri skoku v daljino in troskoku je oba dneva manjkal vodja sodnikov z organizacijskimi
sposobnostmi.
Višina – Žirija je delala samo z dvema atletskima sodnikoma, zapisničarka ni bila atletska sodnica.

Skok s palico – žirija je v nedeljo zamudila s prihodom na tekmovanje 25 min, tekmovalci so se
ogrevali brez nadzora. Zapisničar je imel težave z merjenjem časa za koncentracijo, ni poznal
predvidenih časov za poskus, letvica ni bila vedno v vodoravnem položaju.
Krogla - Premalo sodnikov.
Zapisničarka pri dolgih metih (posebno pri metu diska) se je z domačimi tekmovalkami
pogovarjala in nekaj časa ni bila pozorna na svoje delo.
Sklep 71:
SO ASS ugotavlja, da je bilo na tekmovanju absolutno premalo sodnikov. Na tekme v
Mariboru morajo biti vabljeni vsi mariborski sodniki!
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

3,0

Teki:

2,5

Skoki:

3,9

Meti:

4,8

17. 20. mednarodni atletski miting – EA CLASSIC, Velenje, 01. 07. 2015
Teki – v zapisnikih manjka čas začetka/konca discipline in ponekod brez oznak NN, ODS, DIS
itd.
Potrebna bi bila 2 pomočnika štarterja (postopek preverjanja pozicije atletov pri štartih na 200m in
400m je bil z enim predolg).
Organizatorja bi pohvalil za zgledno organizacijo in izvedbo tekmovanja, ki je potekalo v
izrednem tekmovalnem, kot spremljevalnem vzdušju ob tekmovališču.
Skok s palico - Na začetku je bila žirija precej neorganizirana, tako da je GS moral kar nekajkrat
posredovati.
Daljina – Nekaj težav z lepilnimi trakovi, kljub temu, da je organizator dostavil dovolj oznak.
Sodniške ekipe so imele nekaj težav, da so se organizirale, saj so prihajale z vseh vetrov.
Postavitev semaforja glede na zapisniško mizo je bila neustrezna (palica), kajti operater ga je imel
za hrbtom in ni mogel kontrolirati izpisa.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,3

Skoki:

4,2

Meti:

5,0

18. Atletski miting Brežice, Brežice, 02. 07. 2015
VSD niso nosili rdečega traku.
Krogla – v krogu ni bilo označene središčne točke, bele črte slabo vidne. Ni bilo semaforja in tudi
ne ure za koncentracijo.
Disk in kladivo –Zaščitna mreža na določenih mestih pretrgana, ni bilo označene središčne točke v
krogu za izmet, sektor označen z rdečim trakom (dokaj slabo viden) širši od 5cm in nekoliko
zamaknjen. Ni bilo semaforja in ne ure za koncentracijo.
Pomanjkanje števila sodnikov in pomočnikov, pri sojenju pomagali tudi tekmovalci, ki so
zaključili s tekmovanjem. Pri suvanju krogle sodnik meril dolžino, ne da bi meter potegnil čez
središčno točko v krogu (tudi ni bila označena).
Tajništva za objavljanje rezultatov ni bilo. Prijavnice tudi ne, tako da so bili vsi tekmovalci na
tekmovališču istočasno. Tekmovalci/ke brez štartnih številk, nekateri tudi brez klubskih dresov.
Pri metu kladiva bi lahko posledično prišlo do hude nesreče, saj dotrajana vrata niso učinkovito
zaustavila kladiva, otroci pa so se zadrževali v neposredni bližini tekmovališča, kjer je postavljen
koš za košarko.

Skok s palico – nosilec za letvico ukrivljen, zato se je pri nastavljanju globine en nosilni steber
zamikalo za 5cm, da je bila letvica poravnana. Premalo različnih oznak za označevanje zaleta – v
ta namen se je uporabljala kreda.
Ni bilo semaforja, niti ure za koncentracijo. Sodniki so si pri tem pomagali z ročnimi urami.
Površno se je nastavljalo letvico na nosilno konstrukcijo, končnika letvice sta se vrtela, zato se
letvica ni pravilno postavila na nosilce. Ob opozarjanju se je ta napaka odpravljala.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

2,9

Meti:

2,9

19. Skakalni atletski miting Kranj 2015, Kranj, 04. 07. 2015
Ni pripomb. Dobro izvedeno tekmovanje
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

-

Meti:

-

Ocena mitinga: 4,7
20. Miting v metih, Celje, 04. 07. 2015
Sodniki niso nosili sodniških znakov, VSD niso nosili rdečih trakov.
Na disciplinah krogla, kladivo, kopje ni bilo semaforja in ure za koncentracijo.
Vračanje orodij ni bilo dobro organizirano.
Tekmovalci niso imeli štartnih številk.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

-

Skoki:

-

Meti:

-

Ocena mitinga: 2,9
21. X. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, Ljubljana, 06. 07. 2015
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo.
Zapisnikov za merjenje vetra pri tekih ni bilo.
Sodniške ekipe na stezi kljub zagotovilu ni bilo. Vodja sodnikov je bil edini, ki naj bi deloval na
stezi, vendar ni sledil dogajanju na terenu, kar je nesprejemljivo glede na to, da so posamezniki
skušali doseči norme.
Organizator ni imel dovolj pomožnega osebja – štarterji niso dobili liste finalistov teka na 100m.
Na oglasni deski ni bilo rezultatov tekov.
Sodnika pri skoku s palico in metu diska sta poleg svojega sodniškega dela dajala tudi »trenerske
nasvete«.
Atleti so uporabljali športne copate in »bidone« za označevanje zaleta pri daljini in skoku s palico
kljub temu, da so imeli na voljo trakove.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

3,9

Skoki:

3,9

Meti:

3,9

AD 4.
Člani SO smo obravnavali dopolnitev Pravil o delu organov ZASS in potrdili spremembe.
Sklep 72:
Urejeno besedilo Pravil o delu organov ZASS posredujemo v potrditev UO AZS.

AD 5.
G. Ambrožič nas je seznanil novostmi, dopolnitvami in popravki pravil, ki so že bili sprejeti ali
bodo v obravnavi med kongresom IAAF v Pekingu. V veljavo bodo spremembe stopile z
1.11.2015

AD 6.
G. Vladimir Vidmar je seznanil člane SO o svoji odločitvi, da se po letih delovanja v atletiki
umika kot član SO ASS, ter s funkcije GS.
Ostaja v atletiki ampak ne več tako aktivno kot do sedaj.

AD 7.
SO je prejel dopis TK AZS o nesodelovanju sodnikov na šolskih tekmovanjih.
Sklep 72:
Na temo sodelovanja sodnikov na šolskih tekmovanjih bomo v terminu pred letnik posvetom
ZAS organizirali poseben posvet z vsemi predsedniki sodniških zborov in koordinatorjem
šolske atletike pri AZS.

Sestanek je bil zaključen ob 20.20 uri.

Zapisala:
Andreja Jošt

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

