ZAPISNIK
1. seje SO ASS, ki je bila v četrtek, 21. 3. 2013 ob 15. uri, v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a v
Ljubljani.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej Udovč, Silva Pintar, Vladimir Vidmar in Andreja Jošt.
Odsotni: Igor Godec in Andrej Kotnik.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 27. seje
Konstituiranje SO in načrt delovanja
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Priprava sestanka z glavnimi sodniki
Priprava seminarja za NTO
Razno

AD 1.
Na zapisnik 27. seje ni bilo pripomb in je soglasno potrjen.

AD 2.
Obravnava te točke je bila prestavljena na naslednjo sejo

AD 3.
Meseca marec in april sta obdobje intenzivnega izvajanja skupščin zborov atletskih sodnikov
in ker program dela SO predvideva tudi več neposrednih stikov z zbori atletskih sodnikov, so
skupščine zborov As najboljša priložnost, da predstavimo svoje načrte in program dela.
Sklep št. 1:
Pozivamo zbore da obvestijo SO ASS o organizaciji svojih skupščin, da bo na skupščini
po možnosti prisoten tudi član SO ASS.
Zbori AS so že v novembru predstavili načrte izobraževanj za sodnike. Ugotavljamo, da jih
do sedaj mnogi še niso izvedli.
Sklep št. 2:
Pošljemo ponovni poziv zborom, da najkasneje do 10. maja organizirajo dogovorjene
tečaje.

AD 4.
Pregled poročil glavnih sodnikov:
- PS v dvorani za pionirje in pionirke U 12, Slovenska Bistrica, 27. 1. 2013
Brez pripomb in s pohvalo dela sodniških ekip.
Skoki: Ocena: 4,5
Teki: Ocena: 5,0

- PS v dvorani za pionirje in pionirke U 16, Ljubljana, 26. 1. 2013
VSD pri daljini premalo odločen. Sodnice pri fotofinišu ni bilo. Spremljala v dvorani svoje
tekmovalce.
Skoki: Ocena: 4,5
Teki: Ocena: 4,0
- Miting, Ljubljana, 26. 01. 2013
Sodnica pri foto finišu prisotna samo občasno, drugače v dvorani fotografirala in snemala
svoje varovance.
Opomba: Vodja pristojnega sodniškega zbora naj se pogovori s sodnico na fotofinišu zaradi
kršitve delovne obveznosti.
Teki: Ocena: 4,0
Sklep št. 3:
Vodja sodnikov mora biti odgovoren in se vedno pogovoriti s sodniki, kadar gre za
napake. Imeti mora popoln pregled nad njihovo strokovnostjo.
- PS v dvorani za mlajše mladinke in mladince, Ljubljana, 2. 2. 2013
Pri skoku v daljino je sodniška žirija zamujala s prihodom na tekmovališče, atleti so se že
sami začeli ogrevati, drugače ni pripomb.
Teki: Ocena: 4,0
Skoki: Ocena: 3,5
- PS v mnogoboju pionirke in pionirji U14, Slovenska Bistrica 3. 2. 2013
V prijavnici so se preverjale samo štartne številke, ne pa tudi dresi, obutev, oprema. Po
zaključku prvega dela tekaških disciplin je prišlo do zamude štarta na 600 m, saj štarterja ni
bilo na prizorišču tekmovanja. Met medicinke: nepravilen izhod iz kroga ocenjen kot
pravilen.
Ocena: 3,5
- MAL v dvorani, Slovenska Bistrica 3. 2. 2013
Nesigurnost pri vodenju zapisnikov v skoku v višino.
Skoki: Ocena: 4,0
- PS v dvorani za st. mladince in mladinke, Ljubljana, 9. 2. 2013
Nepravočasno formiranje žirij pred pričetkom discipline pri višini in palici. Sodniki pri višini
niso vedeli ali je tekmovalka preskočila višino ali ne.
Teki: Ocena: 3,5
Skoki: Ocena: 3,0
- PS v mnogoboju pionirke in pionirji U12, Slovenska Bistrica, 3.2.2013
Zapisnikarica pri skoku v daljino ni bila skoncentrirana.
Ocena: 4,0
- PS v dvorani za člane in članice – skok s palico, Celje, 16. 2. 2013
Brez pripomb.
Ocena: 4,0
- PS v dvorani za člane in članice, Ljubljana, 16. 2. 2013
Sodniki na cilju niso imeli ustrezne pozicije!

Pri skoku s palico je sodnik ob stojalu opravljal hkrati tudi trenersko delo in obračal semafor,
poleg tega je bil brez sodniške majice. Tehnični vodja tekmovanja je nastopal v vlogi sodnika
na daljini (brez sodniške majice ali znaka). Pri skoku v višino je trener večkrat pokazal
posnetek skoka tekmovalcu.
Teki: Ocena: 4,0
Skoki: Ocena: 3,0
Sklep št. 4:
Trenerji in starši ne smejo nastopati v funkciji sodnika, kadar tekmuje njihov atlet.
Prav tako sodnik ne more biti v kakšni drugi funkciji, kadar sodi (npr. vodja oziroma
član tehnične službe, zdravstveno osebje, ipd.). Na tekmi opravljamo zgolj tisto delo, za
katerega smo zadolženi, in to ne glede na rang, ki ga imamo. Vse sodnike je potrebno
opomniti na upoštevanje etičnega kodeksa.
- PS v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije, Slovenska Bistrica, 17. 2. 2013
Pohvala delu sodniške ekipe.
Ocena: 5,0
- Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 23. 2. 2013
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo. VSD niso nosili rdečega traku. Na cilju
ni bilo sodnikov, zato je vodila zapisnik oseba Timinga. Pri teku na 60 m z ovirami za članice
ni bilo sodnikov. Za prestopno črto je uporabljen 3 cm trak, blazina za skok v višino je na eni
strani močneje pogreznjena. Zapisnik je bilo zahtevnejše pisati, saj se je del mitinga skoka v
višino odvijal neposredno z veteranskim DP.
Sodniki pri skokih in metih so se potrudili in dobro opravili svoje delo, žal pa je bilo vodenje
samega tekmovanja manj kakovostno.
Teki: Ocena: 2,0
Skoki: Ocena: 4,0
Meti: Ocena: 4,5
Opomba: Ugotavljamo, da je organizacija sodniškega dela padla, zato pozivamo sodniški
zbor, da z izvedbo izobraževanja poskrbijo za ponoven dvig ravni dela.
Opomba: Združevanje prireditev, kot je miting članov in veteranov, otežuje izvedbo
tekmovanj, ker so njihova pravila drugačna, zato priporočamo, da se ta praksa ne izvaja več,
ker s tem preprečimo, da bi prihajalo do zmede oziroma do nejasnosti.
- Zimsko PS v metih za članski in ml. mladinski kategoriji, Ptuj, 3. 3. 2013
Zapisničarka pri kopju ni uporabljala štoparice za odmerjanje časa poskusa, po opozorilu OK.
Meti: Ocena: 4,5
- Zimsko PS v metih za star. mladinski in pionirski kategoriji, Domžale, 10. 3. 2013
Problem s klicanjem tekmovalcev po obračanju po 3. seriji. Sodniki niso vedeli, da se po 5.
seriji ne obrača več.
Meti: Ocena: 4,5
- Prvenstvo Slovenije v krosu, Maribor, 16. 3. 2013
Brez pripomb.
Ocena: 4,0

Sklep št. 5:
Na vseh tekmovanjih, kjer vremenske razmere to dopuščajo, morajo sodniki nositi
uradna sodniška oblačila (modra majica z znakom AZS ter kapa). V primeru slabega
vremena je potrebno na gornjem oblačilu nositi sodniški znak. Spodnji del oblačil so
dolge hlače ali krilo.
Sklep št. 6:
Sodniški zbori morajo svoje sodnike usposobiti za delo na cilju, glede njihove pozicije,
načina merjenja in odčitavanja časov.

AD 5.
Dnevni red sestanka z GS:
- Predstavitev organiziranja sojenj pri tekmovanjih na tekališču:
- štart
- cilj
- sodniki na cilju
- analiza sojenj v letu 2012 (opomnik, kaj naj se v letu 2013 ne ponavlja)
- izpit
Začetek posveta ob 9.00 uri, sledita 2 uri predavanja, na kar sledi preverjanje znanja in nato
zaključek sestanka ob 13.00 uri.
Sklep št. 7:
Poleg obstoječih GS se na posvet povabi vse kandidate, ki so bili v jeseni prijavljeni na
NTO tečaj, zbore pa pozovemo, da predlagajo še koga od perspektivnih mladih
sodnikov, ki bi bili primerni za GS.

AD 6.
Zaradi premalo prijavljenih kandidatov seminarja za NTO še nismo izvedli, je pa izvedba v
načrtu še do izteka tega leta.

AD 7.
Pod točko razno ni bilo obravnave.

Zapisala:
Andreja Jošt

