STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV
SLOVENIJE
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Zapisnik
13. redne seje SO ASS, ki je bila v sredo, 16. 3. 2016, ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a v
Ljubljani.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Andrej Kotnik, Igor Godec in Andreja Jošt
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 12. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Nakup opreme za sodnike
Priprava posveta z glavnimi sodniki
Potrditev seznama novih NTO
Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.
AD 1.
Na zapisnik 12. redne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.
Sklep 80:
V prihodnje bodo zapisnike SO ASS prejemali vsi sodniki direktno na svoje elektronske naslove
in ne samo ZAS.
AD 2.
•

V obdobju od zadnje seje je bilo izvedeno združeno izobraževanja za sodnike v Novem mestu,
Domžalah in v Celju.
• Igor Godec se dogovarja za izobražavanje v Mariboru, na Ptuju in v Murski Soboti. Predavanje
bo izvedeno tam, kjer bo prijavljenih največ kandidatov.
• V primeru prestopa sodnika v drug zbor SO ASS sprejme:
Sklep 81:
Vsak sodnik je lahko član le v enem Zboru atletskih sodnikov. V kolikor sodnik sam prestopi v
drug zbor mora o tem pisno obvestiti matični zbor in SO ASS.

•

•

Dosedanjemu vodstvu ZAS Maribor je skladno z veljavnimi akti potekel mandat, zato je bila 26.
2. 2016 sklicana volilna skupščina ZAS Maribor. Na njej je bilo izvoljeno novo vodstvo z vsemi
delovnimi organi. Novo vodstvo je vpisano v register društev pri UE Maribor. Organizatorja
atletskih tekmovanj AK Poljane in AD Štajerska SO ASS poziva, da se ob organizaciji
tekmovanj povežeta z ZAS Maribor, ki bo zagotovil zadostno število sodnikov za tekmovanja.
Skladno s Sklepom 62 ima Gabrijel Ambrožič v soboto 18. 3. 2016 na Fakulteti za šport
izobraževanje o pravilih za atletska tekmovanja.

AD 3.
1 - Božični miting Brežice, Brežice, 19.12. 2015
Tekmovanje je bilo izvedeno z minimalnim številom sodnikov. Sodniki so imeli vso potrebno opremo.
S semaforji so opravljali pomočniki.
Nekateri sodniki so hkrati starši in trenerji, a zaradi pomanjkanja sodnikov brez njih tekmovanja ne bi
mogli organizirati in ne izvesti.
Komentar SO: Tudi ob pomanjkanju sodnikov se morajo organizatorji potruditi, da trenerji in
starši ne sodijo na disciplinah v katerih nastopajo njihovi varovanci.
Ocena dela sodniških žirij: 4,0
2 - Atletski miting v dvorani, Celje, 29. 12. 2015
Sodniki niso imeli enotnih oblačil.
Ocena dela sodniških žirij: 4,0
3 - Skakalni miting Brežice, Brežice, 08. 01. 2016
Zelo dobro organizirano in izvedeno tekmovanje. Sodniki so imeli vso potrebno opremo.
Ocena dela sodniških žirij: 5,0
4 - Mednarodni atletski miting za vse kategorije, Ljubljana, 09. 01. 2016
Nekaj popravkov zapisnikov s podpisom zapisnika. Dobro, hitro delo tehničnega osebja pri pripravi
ovir.
Skok s palico - tekmovalci so kljub temu, da so imeli na voljo oznake za zalet, uporabljali tudi kredo,
Skok v daljino - videna je bila manjša uporaba plastenk in športnih copat. Sodnikov in pomočnikov je
bilo dovolj, tekmovanje je potekalo zelo hitro.
Vse discipline so se začele v okviru urnika, razen tekmovanja v skoku s palico, kjer je nastala 20 min
zamuda, zaradi priprave samega tekmovališča in nato še časa za ogrevanje.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: Teki: 4,9

Skoki:

3,9

Meti:

-

5 - Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 10. 01. 2016
skoki, meti, prijavnica Zupančič Samo
Skoki – ni bilo semaforista pri članicah.
Meti - ni bilo semaforista.
Miting je bil mednaroden, zato bi organizator moral izobesiti tudi zastave nastopajočih.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,6
Teki:

Skoki:

4,0

Meti:

4,0

6 - Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 13. 01. 2016
Zaradi malega števila atletov je tekmovanje potekalo tekoče, po predvidenem urniku in brez zapletov.
Na organizacijo mitinga in delo sodnikov ni pripomb.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5

7 - Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14, Ljubljana, 16. 01. 2016
Teki – Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo. Enotnih oblačil tudi ne.
V finalu A PE U14 - 60 ovire - je tekmovalka na 3. stezi ovirala tekmovalko na 2. stezi. Tekmovalka z
2. steze se je umaknila na levo izven vseh stez in ovir in pritekla v cilj na 1. stezi. Tekmovalka, ki je
ovirala, je odstopila. Obe sta bili diskvalificirani.
Skoki – Žirije so zelo dobro opravile svoje delo. Odličen pomočnik v jami.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: Teki: 3,5

Skoki:

4,2

Meti:

-

8 - PS v dvorani za pionirje in pionirke U16, Celje, 23. 01-2016
Teki – Tekališče je bilo ustrezno zavarovano s trakovi, zaprta so bila vrata v prehodu s tribune. Štarter in
njegov pomočnik sta imela nekaj ponovitev, kar je bila posledica tehnične napake.
Ustni opomin izdan tekmovalcu v teku na 60m, ki je nešportno spodil sotekmovalca iz bloka, ko je vadil
štart.
Sodniške žirije so bile številčno zadostne.
Skoki – Zaradi skoka s palico, ki je sledil,s o bile blazine za skok v višino postavljene neposredno pred
blazine za palico. S tem je bila zagotovljena ustrezna širina doskočišča. Zaradi varnosti so bile
nameščene dodatne blazine ob stranskih robovih.
Organizator ni poskrbel za pravilne oznake za zalet (lesene kocke). Tekmovalci so uporabljali svoje
trakove oz. kredo.
Daljina – Pomočnik, ki je bil zadolžen za indikatorsko desko, je zamujal. Zgledno sodelovanje
zapisničarke in pomočnice na semaforju.

Troskok – Nekaj težav je povzročala priprava 3 različnih odskočnih desk, ki jih je bilo potrebno
pripraviti z mivko. Zaradi mešanega nastopa je bilo potrebno na začetku nekaj pomoči.
VSD na daljinskih skokih je pri svojem delu vestna in natančna, saj ima dolgoletne izkušnje. Sodniška
žirija domačih (celjskih) sodnikov na višinskih skokih je zelo utečena, delo poteka hitro in tekoče.
Prijavnica – Od orodja so bile v uporabi samo palice za skok s palico. Ostale kontrole ni bilo.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,0
Teki: 4,4

Skoki:

4,0

Meti:

-

9 - PS v dvorani za PI in PE U12 in Mednarodni atletski miting v dvorani,
Sl. Bistrica, 24. 01. 2016
Teki – Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Prostor za tekmovalce je bil ločen od tekmovalnih stez z ovirami vzdolž celotne dolžine.
Zaradi varnosti tekmovalcev med samo tekmo bi bil potreben nadzor sodnikov na stezi.
Skoki – Pri skoku v višino je bilo nekaj težav pri pripravi skakališča, ki pa so bile odpravljene.
Daljina – Cona odriva je bila narisana za odrivno desko zaradi varnosti tekmovalcev. Odrivna deska je
od doskočne jame oddaljena več kot en meter.
Sodniški žiriji sta delovali usklajeno, zato je tekmovanje potekalo po urniku in nemoteno, kljub
velikemu številu tekmovalcev predvsem v skoku v daljino.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: Teki: 4,0

Skoki:

4,9

Meti:

-

10 - PS v dvorani za mlajše mladince in mladinke, 30. 01. 2016
Teki – Sodniki niso imeli enotnih oblačil.
Sodniška ekipa svoje delo opravila korektno. Največ pripomb je na delo sodniške ekipe na cilju, ki svoje
delo sicer dobro opravlja, vendar se preveč zanaša na semafor in delo Timinga.
Skoki – daljina – težave pri določanju vrstnega reda po zaključnih treh poskusih ter pri določanju
končnega vrstnega reda. V daljini je bil pri mladincih napačno določen vrstni red finalistov, vendar smo
napako pravočasno odkrili in odpravili. Pri mladinkah je bilo manj težav z vodenjem zapisnikov.
Troskok - Vodenje zapisnikov pri troskoku je bilo bistveno boljše zaradi upoštevanja navodil in dejstva,
da je bilo v konkurenci bistveno manj tekmovalcev oz. tekmovalk.
Ekipa je delovala usklajeno in korektno. Občasno se je zgodilo, da ni bila sprožena ura za čas poskusa.
Skok s palico – precej težav z vodenjem zapisnikov in s tem povezanim tudi klicanjem tekmovalcev v
primeru neuspelih poskusov. Zaradi neizkušenosti zapisnikarice ter neodločenega in pasivnega vodje
discipline, je skok s palico potekal dokaj počasi.
Nekaj zapletov je bilo zaradi križanja palice in višine, ker v času obeh disciplin na terenu ni bilo
nadzornika. Zaradi pomanjkanja sodnikov je bil občasno problem tudi pri stojalih za dviganje letvice,
saj pomočnik ni povsem razumel navodil sodnikov.
Velikokrat ura za poskus ni bila sprožena ali pa je bil čas poskusa nepravilno odmerjen. Sodnica v
nekaterih primerih 15 sekund pred iztekom poskusa ni dvignila rumene zastavice.
Ocena dela sodniških žirij: 3,9

11 – Miting, Ljubljana, 30. 01. 2016
Teki - Sodniška ekipa je svoje delo opravila brez večjih zapletov. Sodniki se pri določanju vrstnega reda
preveč zanašajo na semafor.
Skok s palico - V večernem delu je bilo vodenje zapisnikov boljše, a še vedno nekaj težav glede
klicanja tekmovalcev, določanja časov poskusa in dvigovanju rumene zastavice.
Ocena dela sodniških žirij: 4,4

12 - PS za starejše mladince in mladinke, Ljubljana, 6.2.2016
GS ni navedel posebnosti.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5

13 - PS v posamičnem mnogoboju v dvorani U14 – Ljubljana 7.2.2016
GS ni navedel posebnosti.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5

14 - PS v suvanju krogle za vse kategorije – Slovenska Bistrica 13.2.2016
GS ni navedel posebnosti.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5

15 - PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani – Slovenska Bistrica 14.2. 2016
GS ni navedel posebnosti.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5

16 - Zimski kros, Murska Sobota, 21.2.2016
Premalo sodnikov, na cilju sodnik ni bil prisoten
Ocena dela sodniških žirij: 3,0

17 - DP za člane in članice, Celje, 20.2.2016
Pri odločitvi o prestopu pri skoku v daljino je bilo nekajkrat opaziti negotovost oz. celo spremembo
prvotne odločitve. Šele po opozorilu je sodnica uro za merjenje časa trajanja poskusa izklopila po koncu
poskusa in ne že na začetku izvedbe poskusa (višina). Plastelin na indikatorski deščici je bil večkrat
namazan zelo površno (kot manjši od 45°).
Ni bilo nadzornika terena, ni bilo sodnika pri elektronskem merjenju časov;
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: Teki: 4,3

Skoki:

3,5

Meti:

-

18 - Zimsko prvenstvo v metih za člane in članice, Ptuj, 27.2.2016
VSD pri kopju in krogli nista imela rdečega traku
Ocena dela sodniških žirij: 3,5

19 - DP v Krosu, Gorica pri Slivnici, 5.3.2016
Pištola se je sprožila po nesreči, ko so bili tekmovalci že na startu, a še ne v startni proceduri (pred
ukazom na mesta). Kljub temu so stekli, a je bil tek takoj ustavljen s ponovnim strelom. Žirija na stezi
(števci krogov, zvonjenje, nadzor) je imela pri prvem rekreativnem teku precejšnje težave s štetjem in
beleženjem krogov.
Ocena dela sodniških žirij: 4,0

AD 4.
Nakup opreme za sodnike zajema majice za nove sodnike (200 kosov) in majice za napredovanja (100
kosov). Andrej Udovč pripravi seznam. Prav tako je potrebno nabaviti ustrezno število sodniških
znakov. Nabave je potrebno izvesti pred začetkom poletne sezone.

AD 5.
Posvet GS bo 2. 4. 2016 v prostorih AZS z začetkom ob 9.00 uri. Predlog dnevnega reda posveta:
1. Analiza sojenj v pretekli sezoni
2. Pregled ocenjevanja tekmovanj (pripravi Igor Godec)
3. Pregled novosti (predstavi Gabrijel Ambrožič)
4. Razno
Posvet bo zaključen s skupnim kosilom.

AD 6.
V drugi generaciji izobraževanja za NTO je vseh 14 sodnikov uspešno zaključilo izobraževanje in
opravilo izpit preverjanja znanja. S tem se je prvi generaciji pridružilo 14 novih in sedaj imamo v
Sloveniji 30 NTO-jev.
Sklep 82:
Vsem novim NTO, ki še niso opravljali funkcij glavnih sodnikov, bodo dodeljeni izkušeni
mentorji, ki jih bodo uvedli v delo. Šele po uspešno opravljenem praktičnem delu bodo tudi
dejansko prejeli licenco za opravljanje funkcije glavnih sodnikov NTO.

AD 7.
Gabrijel Ambrožič je podal informacijo o vsebini tehničnega sestanka IAAF. Veliko držav ima podobno
kot pri nas 3 nivoje sodnikov in nato nadgradnjo v NTO. Sodniki lahko postanejo osebe, ki dopolnijo 16
let in uspešno opravijo preizkus znanja o pravilih za atletska tekmovanja. Razlika pri tem je predvsem v
časovnem minimumu izobraževanja, ki znaša od 16 do 20 ur ter vključuje tudi izobraževanje na terenu.
Zaradi nujnosti pomladitve sodniških vrst je potrebno, ob ustrezni strokovnosti kandidatov, za v
prihodnje razmišljati o skrajšanju rokov napredovanj v višji rang. S tem želimo mlajše generacije
motivirati in jim na bolj atraktiven način približati delo v sodniških vrstah.
Sestanek je bil zaključen ob 20.45 uri.

Zapisala:
Andreja Jošt

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

