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SODNIKOV

http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik
15. redne seje SO ASS, ki je bila v sredo, 23. 6. 2016, ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, Letališka
cesta 33a v Ljubljani.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Igor Godec in Andrej Kotnik
Odsotna: Andreja Jošt
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 14. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Potrditev seznama predavateljev
Odprto pismo Tekmovalni komisiji in vodstvu AZS
Razno

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

AD 1.
Na zapisnik 14. redne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.

AD 2.
•

V zborih, kjer so bila v zimskem času organizirana predavanja in teoretični deli izpitov za
nove sodnike, so v zadnjih mesecih potekali praktični deli izpitov. Za severovzhodno
Slovenije je bil izpeljan seminar in teoretčni del izpita.

•

Pet študentov, ki so na Fakulteti za šport opravili sodniški izpit, se je včlanilo v ZASL.

•

S strani dobavitelja smo prejeli sodniške majice, ki bodo razdeljene posameznim zborom.

•

SO ugotavlja, da kljub ureditvi razmer v ZAS Maribor na tekmovanja, ki jih organizira AK
Poljane, še vedno niso vabljeni vsi člani ZAS Maribor. Ker v Mariboru deluje ustrezno
organiziran zbor sodnikov, pozivamo predsednika ZAS Maribor, da kontaktira
predsednika AK Poljane ter se dogovorijo o skupnem sodelovanju.

AD 3.
1 – Mednarodni aprilski miting Brežice, 23. 4. 2016
Skok s palico – brez označb za zalet, uporabljali so barvne krede.
Daljina – nivo mivke prenizek, delno je bilo popravljeno. Ni bilo vetromera.
Krogla, kladivo – krog poškodovan, ni vidne sredinske točke (narisali), stranske črte slabo vidne.
Ocena dela sodniških žirij:
Skoki: 2,9
Meti:

3,2

2 – APS za mlajše mladince in mlajše mladinke, Domžale, 8. in 9. 5. 2016
Tekmovanje je zaradi izredno slabega vremena potekalo v izrednih razmerah, zato je težko
oceniti delo sodniške službe.
3 – 13. atletski miting Šentjur 2016, 14. 5. 2016
Delo sodnikov je bilo usklajeno in posamezne žirije so zelo dobro opravljale svoje delo.
Štarterja sta bila dva, na začetku nista delovala najbolj usklajeno.
Sprva je bil na krivini pri tekih na 300 m prisoten le en sodnik, na predlog GS so postavili še
enega.
Vortex – nivo metališča je višje za več kot 10 cm od nivoja zaletišča. Prestopna črta se nahaja tik
pred dvignjenim nivojem metališča, kar je lahko nevarno za tekmovalca v primeru prestopa ali
zdrsa.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki:
Skoki:
4,9

4,9

Meti:

5,0

4 – Prvenstvo Slovenije v maratonu in 36. maraton treh src, Radenci, 21. 5. 2016
Sodnikom na stezi pomagali tudi sodniki pripravniki. Na stezi so bili tudi 3 sodniki kolesarji.
V cilju bi bila potrebna vsaj 2 lijaka (21 km – 42 km). Prav tako bi bilo dobro, da tekači na 42 km
in 21 km štartajo ločeno.
Tri tekmovalce so trenerji spremljali na kolesih. Po opozorilu so se umaknili s proge.
Ocena dela sodniških žirij: 4,8
5 – Kvalifikacije APS za člane in članice, Ljubljana, 21. in 22. 5. 2016
Prijavnica:
Nekaj tekmovalcev je prišlo v prijavnico zadnji trenutek. Prvi dan je bila v prijavnici le ena
sodnica, ki je delo opravljala zelo dobro, pomagala pa ji je glavna sodnica. Drugi dan sta bila v
prijavnici dve sodnici.
Teki:
Zaradi pomanjkanja sodnikov na cilju so bili zapisniki slabi in nepopolni. Sodniki so čas merili le
prvim trem tekmovalcem. Nekoliko težav je bilo pri določanju vrstnega reda pri tekih na 800 in
1.500 m.
V enem od tekov je sodnik ocenil, da tekmovalci vstopajo v zadnji krog, zato je zvonil, čeprav so
tekmovalci imeli do cilja še dva kroga.

Na stezi je bilo premalo sodnikov ali jih sploh ni bilo. Sodnika pri fotofinišu ni bilo.
Skoki:
Višina – prvi dan je zaradi velikega števila tekmovalk prišlo do manjših zapletov pri zapisniku
(določanje vrstnega reda), kar se je kasneje uredilo.
Prvi dan je sodniška žirija na daljinskih skokih prepozno začela urejati zaletišče (priprava
odrivnih desk).
Meti:
Krogla – drugi dan je moral vodja sodnikov tekmovanja opozoriti zapisničarko, da po 3. seriji ni
potrebno obračati vrstnega reda tekmovalcev in da imajo vsi tekmovalci 6 metov. Odziv
zapisničarke je bil neprimeren, še posebej po zaključku discipline, ko zaradi prepisovanja
zapisnika originalnega ni hotela predati.
Disk – med merjenjem se je strgal meter, drugega ni bilo. Nadaljevalo se je z raztrganim metrom,
ki je kljub poškodbi omogočal korektne meritve.
Komentar SO:
Sodnik zapisnikar ne sme prepisovati zapisnika, ne prečrtati rezultata tako, da se ne vidi
osnovnih številk. Nepravilen rezultat se sme prečrtati enkrat, da se vidi, kaj je prečrtano,
napisati pravilen rezultat in se podpisati.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 3,9
Teki:

3,5

Skoki:

3,5

Meti:

4,0

6 – Miting v suvanju krogle in metih kladiva, Celje, 26. 5. 2016
Vodja sodnikov discipline kljub opozorilu ni organiziral nadzorovanega ogrevanja tekmovalcev
pri metu kladiva.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5
7 – 16. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica in Stepišnikov memorial v metu
kladiva, 28. 5. 2016
Prijavnica:
Prijavnica je imela lokacijo in velikost odlično za nivo tekmovanja, vendar s strani organizacije
dosti pomanjkljivosti. Nezadostno število sodnikov, pomanjkljiva opremljenost, obrazcev
(štafete, kartice klubov, klubski dresi) ni bilo.
Kljub opozorilu sodnica v prijavnici ni opozarjala tekmovalcev na prepoved nošenja tehničnih
pripomočkov na tekmovališče.
Dodatne prijave tekmovalcev in njihova razporeditev v štartno listo prijavnici niso bile
sporočene. Štartne liste finalnih nastopov so bile posredovane šele po urgenci prijavnice.
Teki:
Vodenje zapisnikov je bilo slabo in nepopolno, ker zapisnikarica ni bila sodnica in VSD
zapisnikarici ni dal jasnih navodil.
Pred začetkom finalnih tekov se je pokvaril vetromer za teke, tako da se je v nadaljevanju
tekmovanja uporabljalo isti vetromer za teke in skoke.
Na cilju se je v večini primerov vrstni red določal s pomočjo semaforja.
Z izjemo tekov na 200 in 300 m sodnikov na stezi ni bilo.
Omeniti je potrebno pasivnost sodnikov, ki so bili naprošeni, da pomagajo pri postavitvi ovir,
večina teh pa se ni odzvala prošnji.

Meti:
Krogla – pred začetkom tekmovanja je bil popravljen zaris sektorja, ki je bil sprva preozek za
50 cm. Vodja sodnikov bi moral ogrevanje in tudi samo tekmo voditi bolj avtoritativno.
Kladivo – pred začetkom tekmovanja je bil popravljen zaris sektorja, ki je bil sprva preozek za
60 cm.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 2,5
Teki:

3,2

Meti:

4,1

8 – Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke (U14),
Velenje, 28. 5. 2016
Moški:
Zapisničarka na začetku ni znala izpolnjevati zapisnikov, ni poznala oznak za nenastop in odstop,
čase je vpisovala v napačno rubriko. Po krajši razlagi s strani glavnega sodnika so bili zapisniki
vzorni.
Daljina – tekmovalci v prvi skupini so si na zaletišču oznake zarisovali s kredo. Po opozorilu so v
nadaljevanju uporabljali za to namenjene oznake. Žirija je svoje delo opravila odlično.
Žirije so svoje delo v glavnem opravljale dobro. Težave so bile s komunikacijo žirij na štartu in
cilju. Po krajši prekinitvi, v kateri je glavni sodnik na kratko orisal primer dobre prakse
sodelovanja med žirijama in zadolžitve, teh težav ni bilo več.
Ženske:
Daljina – namesto oznak za zalet so tekmovalci uporabljali kredo, kasneje so prinesli oznake.
Manjkala je tudi vetrovna nogavička.
Vortex – nekoliko prepočasno delo sodnikov.
Ocena dela sodniških žirij:
Moški:
Ženske:
4,0

4,0

9 – Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke (U12),
Domžale, 29. 5. 2016
Moški:
Daljina – ni bilo oznak za zalet tekmovalcev in igle za sodnika v jami. Naknadno so prinesli iglo
in en bel trak za označbe 33 tekmovalcev. Cona odriva je bila 90 cm, kar je bilo pred začetkom
tekmovanja popravljeno.
Vortex – pri metu je eden od tekmovalcev metal orodje s prijemom za rep in sicer na način, da se
je orodje v zraku zavrtelo za 180°.
Ženske:
Daljina – popraviti je bilo treba cono odriva (preširoka za 10 cm). Sodniki niso imeli igle za
odtis, kar je kasneje prinesla glavna sodnica.
Ocena dela sodniških žirij:
Moški:
Ženske:
3,5

3,5

10 – Atletski pokal Slovenije za člane in članice, Nova Gorica, 4. in 5. 6. 2016
Prijavnica:
Natančna kontrola dresov, tehničnih pripomočkov in obutve se ni izvajala. V prijavnici je bila
samo ena oseba, atlete pa je vodil na teren glavni sodnik.

Tekmovalci na 200 m so samovoljno odšli na štadion 10 min prej, kot bi morali po urniku.
Teki:
Pri teku na 5.000 m člani je štarter kljub večkratnemu opozorilu VSD in GS, da časomerilci še
niso pripravljeni, štartal. Časomerilci so posledično začeli meriti čas nekaj sekund kasneje, zato
se časi niso »ujemali« z elektronskimi.
Zamuda 5 min je nastala, ker ni bilo števcev krogov. Prišli so štirje sodniki, ki so končali sojenje
na drugih disciplinah.
Na progi in cilju ni bilo dovolj stalnih sodnikov.
Skoki:
Troskok in daljina – zapisnikarica je bila prvič na daljini in troskoku, zato se ni takoj znašla. Pri
troskoku je bil prvi dan uporabljen plastični namesto kovinskega metra.
Drugi dan se je vrstil niz napačnih/spornih odločitev vodje sodnikov discipline.
Višina – VSD je bil na celem tekmovališču, precej počasno delo sodnikov.
Precej sodnikov je navijalo za svoje tekmovalce. Določeni VSD in sodniki tekme ne jemljejo
resno.
Sklep 85:
V kolikor glavni sodnik opazi, da sojenje sodnikov ni v skladu s pravili, je dolžen
spremeniti odločitev sodnika.
Meti:
Krogla – računalniški vnos ni deloval, v zapisniku so bili za prestope uporabljeni napačni znaki.
Kladivo – tudi pri metu kladiva ni delovala povezava. Eden od tekmovalec je samovoljno
zapustil tekmovališče in tekel v ciljni ravnini približno 50 m s tekmovalcem na 1.500 m in mu
sporočal vmesni čas. Prejel je rumeni karton. Trenerji so bili nesramni, ker glavni sodnik ni
dovolil vrtenja kladiva izven zaščitne mreže.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 3,5
Teki:

3,0

Skoki:

3,9

Meti:

4,0

11 – 22. mednarodni atletski miting Kranj 2016 – Memorial Vučko, Kranj, 11. 6. 2016
Vzorno organizirano tekmovanje.
Ocena dela sodniških žirij: 5,0
12 - Prvenstvo Slovenije v mnogobojih, Ptuj, 11. in 12. 6. 2016
Kopje - vortex – sektor je nekoliko na višji višini kot zaletišče. Manjkala je vetrna nogavička, vendar so
jo takoj po opozorilu prinesli.
Ocena dela sodniških žirij:
Moški:
Ženske:
4,4

4,2

13 - 4. mednarodni miting v metih, Maribor, 12. 6. 2016
Disk – vzorno pripravljeno, nova zaščitna konstrukcija. Žal skromna udeležba tekmovalcev in
brez občinstva.
Ocena dela sodniških žirij: 4,8

14 - PS za pionirje in pionirke U 14 in U 12 Ljubljana, 18. in 19. 6. 2016
Višina – zapisnik pisala sodnica pripravnica – odlično.
2. dan vetromer – sodnik zapustil svoje mesto in to ni sporočil VSD.
Prvi dan manjkal en sodnik, kasneje prišel, kljub temu je samo tekmovanje potekalo hitro in korektno
ter brez napak.
Delo so opravljale sodnice, ki dela v prijavnici niso vešče, se pa hitro učijo.
Sodniki na cilju – samo 4 članska žirija skupaj z zapisnikom, kar je za tako številčno tekmovanje malo.
Sodniki na stezi – sproti smo se dogovarjali, kateri sodniki bodo v pomoč pri posameznih disciplinah na
stezi – pri tekih na ovirah so prišli na pomoč tudi člani tehnične ekipe, ki imajo izpit za sodnika.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,0
Teki:

4,0

Skoki:

3,9

Meti:

4,5

AD 4.
SO je obravnaval seznam predavateljev v letu 2016.
Sklep 86:
V letu 2016 se na seznam predavateljev na seminarjih za atletske sodnike uvrstijo:
Gabrijel Ambrožič, Andrej Udovč, Andrej Kotnik, Vladimir Vidmar, Andreja Jošt, Igor
Godec, Marija Jerbič, Darjo Pungartnik, Aleš Janžovnik, Aleš Bezjak, Borut Podgornik,
Janko Cerjak in Matej Huš.

AD 5.
SO je obravnavala dopise in dogajanja v zvezi z odprtim pismom Roberta Terška v delu, ki se
nanaša na pravilnost prevoda 193. člena, točka 1(a).
Sklep št. 87
SO zavrača vse navedbe Roberta Terška o napačnem prevodu kot neutemeljene.
Argumente, ki utemeljujejo pravilnost besedila 193. člena točka 1(a), so predstavljene v
nadaljevanju in bodo del skupnega odgovora TK AZS in SO.
Strokovni odbor ASS je ustrezno preveril skladnost novega načina metanja vorteksa z določili o metu
kopja, kjer je bilo ugotovljeno, da pravila v 193. členu izrecno prepovedujejo izmet kopja z rotacijo. V
potrditev pravilnosti takega prevoda podajamo prepise besedila navedenega člena iz nekaj različnih
tujih prevodov Pravil za atletska tekmovanja.

1. IAAF Francoska verzija
REGLE 193
Lancer du Javelot
Compétition
1. (a) Le javelot sera tenu à la corde de prise d’une seule main. il doit être lancé par-dessus
l’épaule, ou au-dessus de la partie supérieure du bras utilisé pour le lancer et ne doit pas
être projeté dans un mouvement rotatif. les styles non-orthodoxes ne sont pas autorisés.
(IAAF Francoska verzija Pravil http://www.iaaf.org/download/download?filename=58c6a0d3-09e4-43cd-b5027b65c63a0566.pdf&urlslug=IAAF%20Competition%20Rules%2020162017%2C%20in%20force%20from%201%20November%202015).)

2. Enako dikcijo najdemo npr. tudi v prevodih Pravilih Nemške in Avstrijske atletske zveze:
Regel 193
Speerwurf
Der Wettkampf
1. (a) Der Speer muss am Griff mit nur einer Hand gefasst werden. Er muss über die Schulter
oder den oberen Teil des Wurfarms geworfen und darf nicht aus einer Drehbewegung
geschleudert werden. Unortho- doxe Wurfstile sind nicht erlaubt.,
3. kot tudi Italijanske:
REGOLA 193
Lancio del Giavellotto
Gara
1. (a) Il giavellotto deve essere tenuto per l’impugnatura, con una sola mano. Deve essere
lanciato al di sopra della spalla o della parte superiore del braccio che lancia e non deve
essere lanciato a fionda e neppure roteando. Non sono ammessi stili non ortodossi.

AD 6.
Ni bilo razprave

Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri.

Zapisal:
Andrej Kotnik

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

