Zapisnik

2. seje SO ASS, ki je bila v torek, 28. 5. 2013 ob 16. uri, v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a v
Ljubljani.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar in Andreja Jošt.
Opravičeno odsotni: Silva Pintar, Igor Godec in Andrej Kotnik.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 1. seje
Načrt delovanja SO
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Analiza sestanka z glavnimi sodniki in potrditev seznama za leto 2013
Informacijski material Timinga
Razno

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

AD 2.
Sklep št. 8:
V tekočem mandatnem obdobju delovanja SO bodo posamezni člani SO zadolženi za
izvajanje naslednjih nalog:
 Silva Pintar – razporeja glavne sodnike in vodi evidence o razporeditvah
 Igor Godec – vodi evidence in baze sodnikov
 Andrej Kotnik – spremljanje sistema izobraževanja sodnikov
 Vladimir Vidmar – priprava zbornika Atletski sodnik
 Andreja Jošt – sekretarska strokovnega odbora

AD 3.
V preteklem obdobju so izobraževanja za nove atletske sodnike izvedli v ZAS Maribor, v
Slovenski Bistrici in v Velenju (obnovitveni seminar).
Zbor AS Novo mesto in ostali sodniški zbori dolenjske regije bodo izobraževanje organizirali
v mesecu septembru.
Sklep št. 9:
Poziv sodniškim zboromin in klubom, da do izteka letošnjega leta zanimirajo čim večje
število novih kandidatov za sodnike. Prav tako je potrebno pripraviti več obnovitvenih tečajev
za obstoječe sodnike.

AD 4.
Pregled poročil glavnih sodnikov:
- Kvalifikacije APS za člane in članice, Maribor, 4. 5. in 5. 5. 2013
Vzorno organizirano tekmovanje. Tekmovalec na 110 m ovire se ni prijavil v prijavnici, na
kar je opozoril GS vodjo sodnikov. Prišel je v prijavnico 7 min pred štartom. GS mu je izrekel
ustni opomin. Tekmovalec se je opravičil za napako.
Teki:
Ocena: 3,5
Skoki:
Ocena: 4,0
Meti:
Ocena: 4,5
Prijavnica:
Ocena: 4,0
- 10. atletski miting »Šentjur«, Šentjur, 11. 5. 2013
Tekmovalci so bili disciplinirani, ne pa tudi njihovi trenerji in starši, ki so se »sprehajali« ob
tekmovališčih.
Teki:
Ocena: 4,0
Skoki:
Ocena: 4,5
Meti:
Ocena: 4,0
- Ekipno PS za mladince in mladinke, Ljubljana, 12. 5. 2013
Na štartu teka na 400 m je tehnično osebje prehitro odstranilo štartne bloke s prvih stez.
Posledično niso bili zabeleženi reakcijski časi. Tekmovalci so pretekli že preko 100 m, ko so
bili ustavljeni.
AS, ki ni vajen dela z vetromerom, ni odstranil čepkov s senzorjev in tekmovalci v 1. skupini
daljine nimajo izmerjene hitrosti vetra. Žirija na daljini oz. troskoku si je med posameznima
disciplinama vzela 30 min odmora in nato še 15 min, da so tekmovalci označili zalete.
Na terenu so bili tudi trenerji, nekaj sodnikov je navijalo za tekmovalce v tekih.
Teki:
Ocena: 4,0
Skoki:
Ocena: 3,0
Meti:
Ocena: 3,5
Sklep št. 10:
Ponovno pozivamo vse sodnike, da so na sojenje pripravljeni in skoncentrirani na svoje delo.
GS so pred tekmovanjem dolžni pregledati tekmovališče in so aktivna podpora organizatorju.

- Miting Koper, Koper, 13. 5. 2013
Premalo sodnikov (v cilju sploh niso bili prisotni, razen TIMING-a), brez pripomočkov
(zastavic, zapisnik za veter).
Teki:
Ocena: 3,0
- Kratki atletski miting, Maribor, 16. 5. 2013
Sodnikov na stezi bi lahko bilo več.
Timing je rezultate elektronskega merjenja časov zapisoval ročno.
Teki:
Ocena: 3,5
Sklep št. 11:
Timing ne more zapisovati rezultatov ročno, ampak mora to opraviti sodnik. Rezultati morajo
biti natisnjeni. Pozivamo Timing, da pošlje rezultate mitinga v elektronski obliki.

- Državno prvenstvo v polmaratonu - Maraton treh src, Radenci, 18. 5. 2013
Žirija na cilju – obratu zmagovalca na 21 km fizično usmerila na 42 km.
Teki:
Ocena: 3,0
- 19. atletski mednarodni miting mladih – Vučkov memorial, Kranj, 18. 5. 2013
Zaradi pomanjkanja atletskih sodnikov služba na tekališču ni delovala. Ni bilo kontrole steze
in ročnih časomerilcev.
Za vsako kategorijo je bilo predhodno določeno število poskusov, vodja sodnikov daljine je
samovoljno določil tri namesto dva poskusa za pionirje U8.
Teki, skoki, meti:
Ocena: 3,0

AD 5.
Letos je status GS potrdilo 35 sodnikov. Od vseh sodnikov, ki so pristopili k izpitu, le 1(en)
sodnik ni dosegel 50 % uspešnosti. Sodnika pozovemo k ponovnemu opravljanju preizkusa
znanja v drugem razpisanem roku.
Sklep št 12:
Za mlade – perspektivne sodnike bi razpisali še tretji rok za preverjanje znanja in jim s tem
omogočili pridobitev statusa GS. Hkrati se osebno (pisno) pozove tudi vse ostale sodnike z
obstoječega seznama k udeležbi.

AD 6.
Timing je pripravil informacijski material z diagrami o reakcijskih časih, kot jih zazanava
naprava za zazanavanje napačnega štarta.
Sklep št. 13:
GS za teke pristojen za štart se dogovori z operaterji Tminga, da vse štarterje poduči s primeri
kako izgledajo diagrami pravilnih in napačnih štartov.

AD 7.
Razno
 Tekmovanje v tekmovalni hoji v Sežani: Na tekmi ni bilo zapisnika rezultatov in
situacija o poteku tekmovanja ni popolnoma razjasnjena, zato se Gabrijel Ambrožič
pogovori z g. Majcenom.
Predlog: Zaradi ponovne spodbude tekmovalne hoje naj se rezultati priznajo.
 Gabrijel Ambrožič je predstavi nekatere predloge novosti atletskih pravil, ki bodo
obravnavana na kongresu IAAF v Moskvi.

Sestanek je bil zaključen ob: 19.00
Zapisala:
Andreja Jošt

