STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH
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

SODNIKOV

http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik
16. redne seje SO ASS, ki je bila v torek, 13. 9. 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 15. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Priprava posveta ZASS
Priprava zbornika Atletski sodnik 2016
Razno

Predlagana je bil razširitev dnevnega reda, tako da je bil soglasno sprejet popravljen dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. seje
2. Pregled dela od zadnje seje
3. Pregled poročil glavnih sodnikov
4. Obravnava Pravilnika o izobraževanju atletskih sodnikov Slovenije
5. Obvestilo AK Poljane o ustanovitvi sekcije atletskih sodnikov
6. Izpiti NTO
7. Mednarodno sodelovanje atletskih sodnikov
8. Priprava posveta ZASS
9. Priprava zbornika Atletski sodnik 2016
10. Razno

AD 1.
Na zapisnik 15. redne seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.

AD 2.
•

SO je obravnaval potek izplačevanja stroškov imenovanja GS na tekomovanjih v letu 2016.

Sklep št. 88
V naslednji tekmovalni sezoni na podlagi spremembe davčne zakonodaje predlagamo, da
povračilo prevoznih stroškov in nadomestil klubi zopet izplačujejo direktno glavnim
sodnikom in se plačilni promet ne vrši preko AZS.
•

Obravnavali smo pripombo enega glavnih sodnikov, podano na seji Upravnega odbora AZS,
da je zelo poredko delegiran za glavnega sodnika. Po pregledu dokumentacije je bilo
ugotovljeno, da je bil v letošnji sezoni do današnjega dne povabljen k opravljanju naloge
glavnega sodnika desetkrat, to nalogo pa je nato opravljal na štirih tekmovanjih (šest
tekmovalnih dni), kar je v primerjavi z vsemi glavnimi sodniki nadpovprečno.

•

Z namenom učinkovitejše odprave pomanjkljivosti morajo biti organizatorji seznanjeni z
ugotovitvami glavnih sodnikov

Sklep št. 89
Zapisnike sej SO ASS se v prihodnje pošilja po elektronski pošti tudi klubom.

AD 3.
1 – Prvenstvo Slovenije za člane in članice, Celje, 18. in 19. 6. 2016
Prijavnica:
Pohvaliti je treba sestavo sodnic v prijavnici, ki so s svojim znanjem, izkušnjami in skrajno
resnim delom omogočile, da je celotno tekmovanje nemoteno potekalo.
Teki:
Štarterji niso kazali kartonov, zlasti ne zelenega. Pomočnik štarterja ni preverjal dresov in številk,
zato se je drugi dan tekmovanja zgodilo, da je tekmovalec nastopil v napačni skupini, zato je
prišlo do manjše zmede pri fotofinišu.
Cilj je bil slabo organiziran. Ni bilo povsem jasno, kdo je zadolžen za štetje krogov, določanje
vrstnega reda in obračanje številk na semaforju. Eden od sodnikov na cilju je poleg časomerilca
opravljal tudi funkcijo fotografa, zato je velikokrat zapuščal ciljni prostor. Posebej pa je potrebno
pohvaliti zapisničarko na cilju, ki je svoje delo opravila z odliko.
Sodnika pri fotofinišu ni bilo.
Skoki:
Skok s palico je bil zaradi dežja drugi dan prestavljen v dvorano.
Meti:
Pri suvanju krogle je bilo po dveh metih ugotovljeno, da je bil uporabljen napačen kovinski meter
(1 m krajši).
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,8
Teki:

3,5

Skoki:

4,8

Meti:

3,9

2 – Mednarodni atletski miting »Maribor 2016« in memorial Iztoka Ciglariča v teku na
1500 m, Maribor, 22. 6. 2016
Teki:
Sodnikov je bilo premalo. Po dogovoru (tudi z delegatom) v mlajših kategorijah ni bilo sodnikov
na stezi. Pri starejših se je uredilo tako, da so prišli sodniki z drugih disciplin.
Štarterka je imela pomočnika, ki pa mu ni dovolila uporabo piščalke v primeru napačnega štarta,
tako da je sama opravljala to nalogo.
Skoki:
Tekmovališče je bilo ustrezno pripravljeno, sodniška žirija je dobro in usklajeno opravljala svoje
delo, prav tako semaforisti in pomočniki.
Meti:
Krogla za člane je bila prelahka za 3 g, druge krogle pa organizator ni zagotovil. Žirija je
zamudila 15 min. Bilo je premalo sodnikov. Da bi začeli s tekmovanjem, je organizator premestil
sodnike s cilja.
Do zamude ogrevanja pri disku je prišlo, ker je vodja sodniške službe morala kompletirati žirije
za vse discipline, da bi lahko nato vodila kot VSD disk in skok v višino.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,0
Teki:

4,0

Skoki:

4,8

Meti:

3,8

3 – Mini miting Brežice, 23. 6. 2016
Skoki:
Sodniki niso imeli enotnih oblačil in vodje sodnikov discipline niso nosili rdečega traku.
Sodnica, ki je vodila zapisnik, je zaradi nepreglednosti zapisnike po koncu tekmovanja uredila in
prepisala. Na tekmovališču so bili prisotni tudi trenerji, znanci, starši tekmovalcev.
Meti:
Pri kontroli orodij se je pri kopju in krogli merila teža, ostali parametri pa ne, ker ni ustrezne
naprave. Pri kladivu se je poleg teže merila še dolžina orodja.
Vrata se kljub opozorilu pred začetkom tekmovanja niso zapirala. Sodnik v sektorju ni imel rdeče
zastavice.
Tekmovalci tekmovali brez štartnih številk. Uradne table za rezultate ni bilo.
Sodnik je bil hkrati tudi trener nekaterih tekmovalcev.
Ocena dela sodniških žirij:
Skoki: 3,3
Meti:

3,4

4 – Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinske, Maribor, 25. in 26. 6. 2016
Teki:
Vodja sodnikov na cilju je bil prvič v tej vlogi. Vsem je primanjkovalo izkušenj.
Prvi dan je bilo v zapisnikih kar precej napak oz. popravkov pri mestih in časih.
Sodniki na stezi so bili opremljeni samo z rumenimi zastavicami. Kljub pomanjkanju sodnikov je
žirija dobro opravila delo.
Skoki:
Pri troskoku je bila alternativna jama slabo pripravljena, zato je začetek discipline zamujal za 15
min. VSD je zamudil, prišel je 10 min pred pričetkom discipline.

Delegat je skupaj z večino trenerjev odločil, da se skok s palico prekine in nadaljuje naslednji dan.
Sodniška žirija pri skoku v daljino se je odlično izkazala, saj je kljub 24 tekmovalkam tekmovanje
potekalo tekoče in se končala v predvidenem času.
Meti:
Prvi dan so si tekmovalke same čistile krog, ki je bil zaradi dežja poln vode. Po opozorilu so to
delali sodniki.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 5,0
Teki:

4,2

Skoki:

4,5

Meti:

4,8

5 – 11. Memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, Ljubljana, 30. 6. 2016
Teki:
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Sprva so se zapisniki na cilju zapisovali nepopolno, niso se vnašale vrednosti vetromera, niso se
vnašali podatki o nenastopu tekmovalca, odstopu ali diskvalifikaciji. Po opozorilu so sodniki na
cilju v zapisnike vpisovali vse podatke.
Na stezi je bilo premalo sodnikov.
Žirija na štartu je delovala usklajeno in homogeno, med seboj so dobro komunicirali s ciljem.
Pohvala za opravljeno delo.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki: 3,9
Skoki/meti: 5,0
6 – Atletski miting, Novo mesto, 1. 7. 2016
Teki:
Sodniki na cilju so bili neizkušeni.
Sodnikov na stezi ni bilo.
Skoki in meti:
Sodnikov je bilo premalo, semaforja ni bilo, postavitve sodnikov so bile v nekaterih primerih
napačne, ni bilo štoparice za merjenje časa poskusa in rumene zastavice.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki: 3,75
Skoki: 3,9

Meti:

3,75

7 – Prvenstvo Slovenije za starejše mladinke in mladince ter mlajše člane in članice,
Nova Gorica, 9. in 10. 7. 2016
Prijavnica:
Vodja prijavnice je v svojem imenu podelila dva rumena kartona.
Teki:
Zaradi pomanjkanja sodnikov in izkušenj je bilo na cilju kar nekaj težav. Zlasti prvi dan so bili
zapisniki zelo slabo vodeni. Zaradi pomakanja sodnikov so merili čase le posamezne prvo
uvrščene atlete.
Prvi dan tekmovanja v dveh primerih zaradi odsotnosti sodnice ni bil izmerjen veter.
Sodnika pri fotofinišu ni bilo.
Skoki:
Prvi dan so bile težave z vstavljanjem indikatorske deščice.

Meti:
Delo žirij je bilo zelo dobro, razen neprimernega VSD za kladivo, kopje in disk. Po njegovi
zamenjavi je bilo v redu.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,0
Teki:

3,2

Skoki:

4,0

Meti:

4,0

8 – Četveroboj reprezentanc CZE-HUN-POL-SLO, Maribor 15. 7. 2016
Skoki:
Žirije so delo opravile zelo dobro in pomanjkanje sodnikov je bilo ustrezno kompenzirano, da ni
vplivalo na izvedbo tekmovanja.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:
Teki:

3,9

Skoki:

4,4

Meti:

4,3

9 – Odprto prvenstvo Gorenjske Radovljica 2016, Radovljica, 20. 8. 2016
Pri dvigovanju višin je prišlo do napak, zato GS ni podpisala zapisnikov, razen enega, na zapisnik
pa tudi zapisala opombo.
Ocena dela sodniških žirij: 4,0
10 – 16. atletski miting Jernejevo 2016 in Memorial Poldeta Bučarja, Šentjernej, 24. 8. 2016
Teki:
Premajhno število sodnikov na stezi, ki tudi niso imeli vseh potrebnih pripomočkov.
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Skoki:
Pri skoku v višino je bilo na splošno vodenje zapisnikov v redu, pripetilo se je nekaj napak, ki so
bile le lepotne narave. Ob popravku vsebinske napake se je zapisnikarica podpisala.
Meti:
Delo sodniških žirij je bilo na splošno v redu, le ob meritvah so občasno premalo nategnili meter.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki: 4,3
Skoki: 4,6

Meti:

4,3

11 – 3. atletski miting Mladi asi atletike, Domžale, 27. 8. 2016
Teki:
Štarter bi bil lahko nekoliko bolj koncentriran na svoje delo, zato je nekajkrat nekoliko površno
izvajal štartni postopek.
Časomerilci na cilju so svoje delo opravljali korektno in odzivno.
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Sodniki na stezi niso bili prisotni ves čas.
Skoki:
Posamezne žirije tako pri skoku v višino kot skoku v daljino so svoje delo opravljale korektno,
utečeno, brez pripomb.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki: 3,9
Skoki: 4,0

12 – 27. mednarodni atletski miting Novo mesto 2016 in 2. mestni tekaški mladinski izziv,
Novo mesto, 29. 8. 2016
Teki:
Sodniška ekipa na štartu je delovala usklajeno.
Ko je začelo močno deževati, so sodniki zapustili cilj.
Glede na število nastopajočih in kategorije bi bilo smiselno zagotoviti večje število sodnikov na
stezi.
Skoki:
Pri skoku s palico je bilo nekaj težav z ničelno črto, ki je bila zarisana bolj za silo.
Rumeno zastavico so dobili naknadno, kakor tudi zaletne oznake.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,2
Teki:

4,3

Skoki:

4,2

Meti:

4,1

13 – 21. mednarodni atletski miting Velenje 2016 , Velenje, 31. 8. 2016
Teki:
Pri postavitvi ovir za tek članic na 100 m ovire se je pripetila velika napaka, ker četrta vrsta ovir
ni bila postavljena na pravih mestih, zaradi česar so se tekmovalke ustavile, dve sta padli, ena
izmed njiju se je rahlo poškodovala, tako da na ponovljenem teku ni sodelovala. Sicer je bilo
sodnikov dovolj in so dobro opravili svoje delo.
Skoki:
Pri skok s palico se je zapisnik vodilo usklajeno, ažurno, tekoče, istočasno na dva načina: ročno in
računalniško (Timing).
Posamezne žirije so vestno, hitro in odzivno opravljale svoje delo, posebnih težav ni bilo.
Meti:
Sojenje je bilo na zelo visokem nivoju. Več kot dovolj sodnikov, skorajda dve popolni ekipi.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki: 4,2
Skoki: 5,0

Meti:

5,0

14 – Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in mladinke, Celje 3. 9. 2016
Prijavnica:
Nepoznavanje in neupoštevanje postopkov v prijavnici s strani atletov.
Teki:
Precej nezanesljivosti pri štetju krogov.
Skoki:
V vseh žirijah je bilo dovolj sodnikov tako, da je tekmovanje potekalo gladko.Meti:
Pri metu diska in kopja niso merili časa poskusa.
Premalo je bilo pomožnega osebja, zato so bile težave pri vračanju orodja.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,5
Teki:

4,8

Skoki:

5,0

Meti:

4,4

AD 4.
SO je obravnaval predloge sprememb Pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in
evidenci atletskih sodnikov Slovenije. Spremenjen in dopolnjen pravilnik se posreduje Upravnemu
odboru AZS v potrditev.

AD 5.
Od ge. Mojce Ritlop Vrbovšek smo prejeli e sporočilo, v katerem SO obveščajo, da je bil
ustanovljen Zbor atletskih sodnikov Poljane Maribor in prosi za vpis v seznam Združenja atletskih
sodnikov Slovenije.
Na omenjeni dopis smo odgovorili, da je za odločanje o vpisu v seznam ZASS potrebno k
obvestilu o ustanoviti predložiti tudi dokumente, iz katerih je razviden način ustanovitve in
seznam voljenih ali imenovanih predstavnikov Zbora.
Ob tem pa SO ponovno izraža svoje stališče, da v Mariboru ni potrebe po ustanavljanju dodatnega
zbora atletskih sodnikov, saj v tej sredini že deluje Zbor atletskih sodnikov Maribor in zato vse
atletske sodnike iz Maribora pozivamo, da svojo predanost atletiki uresničujejo s sodelovanjem v
obstoječem zboru atletskih sodnikov.

AD 6.
Sodniki prve generacije NTO morajo za podaljšanje licence opraviti izpit. Predviden datum izpita
je 13. 1. 2017. Istočasno se bodo izpita udeležili vsi kandidati za pridobitev naziva ITO, ki bodo
na vprašanja odgovarjali v angleškem jeziku.

AD 7.
V zvezi z mednarodnim sodelovanjem atletskih sodnikov Slovenije s kolegi iz sosednjih držav, je
že bil vzpostavljen stik s kolegi iz Italije in Hrvaške. V obeh primerih je bilo doseženo soglasje,
da bomo v naslednji sezoni poskusili identificirati primerna tekmovanja v Sloveniji in v Italiji oz.
na Hrvaškem, na katerih bi lahko z namenom izmenjave izkušenj izmenjali po eno sodniško
ekipo. Predpogoj za sodelovanje v taki ekipi s slovenske strani je tudi dobro znanje jezika
gostujoče država ali pa angleščine.
Sklep št. 90
V program dela SO za leto 2017 se uvrsti tudi sodelovanje s sodniki v sosednih državah.
AD 8.
SO je obravnaval termine za letno srečanje Združenja atletskih sodnikov Slovenije in glede na
program v okviru Dnevov slovenske atletike ocenil, da je bolj smotrno, da srečanje ZASS
organiziramo izven termina Dnevov slovenske atletike.
Sklep št. 91
Srečanje ZASS bo 19. 11. 2016 v prostorih AZS. Nemudoma se pozove zbore, da pripravijo
redna letna poročila in podatke iz evidence sojenj.

AD 9.
Zbornik Atletski sodnik 2016 bo tudi letos urejal Andrej Kotnik. Pripravljen bo predvidoma do
posveta ZASS.

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Zapisal:
Andrej Kotnik

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

