STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV
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
http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik
5. seje SO ASS, ki je bila v torek, 11. 2. 2014 ob 16.00 uri, v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a v Ljubljani.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Igor Godec, Andrej Kotnik, Silva Pintar, Vladimir Vidmar
Odsotna: Andreja Jošt
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 4. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Načrt dela in finančni načrt za leto 2014
Razno

AD 1.
Na zapisnik 4. seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
AD 2.
Pregled dela od zadnje seje :
Dne 23. 11. 2013 smo izvedli redni letni sestanek Sveta atletskih sodnikov Slovenije.
Izvedli smo predavanja in izpite za nove sodnike in napredovanja v Novi Gorici, Radovljici,
Mariboru (pridružena Murska Sobota), Celje (pridružena Žalec in Šentjur) in v Novem mestu
(pridužen Šentjernej).
Andrej Udovč in Gabrijel Ambrožič sta ob tehnični podpori Zdravka Peternelja prevedla
spremembe pravil za atletska tekmovanja. Nova pravila so že objavljena na spletni strani, v
pripravi pa so tiskani izvodi.
Sklep št. 21:
Glede na oddan predlog finančnega načrta za leto 2014, ki vsebuje tudi izdajo tiskanih pravil, bodo
tiskani izvodi sodnikom razdeljeni brezplačno (razdelitev sodniškim zborom po podobnem ključu kot
pred štirimi leti).

AD 3.
Pregled poročil glavnih sodnikov:
1. Atletski pokal Slovenije v mnogobojih, Celje, 5. in 6. 10. 2013
V prijavnici je bilo premalo sodnikov, če upoštevamo, da urnik pri mnogobojih ni stalen in se spreminja. Drugi dan prijavnica
od polovice tekmovanja naprej sploh ni delovala.
Pri metih so tekmovalci ogrevali in izvajali poizkusne mete brez nadzora. Po posredovanju GS so poskusne mete izvajali po
pravilih. Kljub opozorilu GS so se pri orodju kontrolirali le osnovni parametri.
Pri skoku s palico je bila slaba organizacija dela in pomanjkanje sodnikov. Časi za koncentracijo se niso merili. VSD ni
dvigoval zastavic.
Določeni sodniki so bili v vlogi trenerjev, zato so med tekmovanjem dajali navodila svojim tekmovalcem.
Posebej pohvaljena ekipa pri skoku v daljino, ki je bila od vseh sodniških ekip najboljša.
Ocena dela sodniških žirij:
Ženske – povprečna ocena: 3,8
Moški – povprečna ocena: 3,7

2. Atletski miting Brežice 2013, Brežice, 12. 10. 2013
Zaradi dežja je bil skok s palico za moške prekinjen, skok v višino in met kopja pa v celoti odpovedana. Pri skoku s palico za
ženske so manjkale oznake za zalet in vsaj še en sodnik.
Ocena dela sodniških žirij:
Skoki : 4,0
Meti :

4,0

3. 18. ljubljanski maraton / Prvenstvo Slovenije v maratonu, Ljubljana, 27. 10. 2013
Tekmovanje je bilo, kot že vrsto let, vzorno pripravljeno in izpeljano. Pri delu sodnikov na stezi je, kljub predpripravam, prišlo
do posameznih napak, predvsem pri usmerjanju tekmovalcev glede na to v katerem teku so nastopali.
Ocena dela sodniških žirij: 4,0

4. 2. tek za sevniški pokal 2013 / Pregledna tekma za EP v krosu, Sevnica, 16. 11. 2013
Sodniki na stezi niso imeli nobenih pripomočkov.
Štarter je štartal s piščalko. Štarter ni imel pomočnika in je sam razporejal tekmovalce, pri tem pa ni bil dovolj pozoren, zato so
se pri nekaterih kategorijah med tekmovalce pomešali tudi tisti iz drugih kategorij. Zaplet je razrešil obdelovalec podatkov,
tako da je bil vrstni red v rezultatni listi korekten. Čase je merila ena oseba.
Na tekmovanju ni bilo sodnikov, ampak so to delo opravljali učitelji športa in drugi pedagogi iz OŠ.
Organizator je sicer dobro pripravil in izvedel tekmovanje, predvsem je treba pohvaliti zelo dobro računalniško podporo (ki jo
je izvajal profesionalni računalničar), velika pomanjkljivost pa je dejstvo, da pri klubu ni sodnikov.

Sklep št. 22:
Vse pohvale organizatorjem za izredno prizadevnost, vendar SO ASS tekmovanja ne more obravnavati,
ker ni bilo organizirano v skladu s pravili za atletska tekmovanja (ni bilo sodnikov).
Sklep št. 23:
Atletskemu klubu Sevnica se svetuje, da v letošnjem letu ob podpori SO ASS organizira tečaj za atletske
sodnike, tako da bo naslednje tekmovanje izvedeno z ustrezno sodniško službo (ob pomanjkanju domačih
sodnikov je potrebno zagotoviti prisotnost sodnikov iz bližnjih sodniških zborov).

5. Božični miting Brežice 2013, Brežice, 21. 12. 2013
Tekmovanje je bilo izvedeno brez večjih pomanjkljivosti, razen neuporabe zastavic in površnosti semaforistov.
Ocena dela sodniških žirij: 4,0

Sklep št. 24:
Vsak sodniški zbor naj bi imel v svojih vrstah glavne sodnike in na manjših mitingih bi lahko opravljali to
funkcijo glavni sodniki iz domačega zbora. Pozivamo predstavnike sodniškega zbora v Brežicah, da
predlagajo kandidate za glavne sodnike.

6. Mednarodni atletski miting v dvorani, Ljubljana, 11. 1. 2014
Odlična organizacija. Kljub velikemu številu tekmovalcev (21 skupin) in tekmovalk (31 skupin) končali teke brez zamude.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki : 5,0
Skoki :

5,0

7. Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U14, Slovenska Bistrica, 19. 1. 2014
Dobro delo vseh žirij je omogočilo izvedbo tekmovanja, za katero si zasluži najvišjo oceno.
Pri višini trak med stojaloma preozek (3 cm). Po pripombi popravljen. Nosilec letvice padal – pokvarjen navoj, po opozorilu
zategovali s ključem. Tekmovanje vzorno organizirano.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki : 5,0
Skoki :

4,8

8. Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 19. 1. 2014
Ni pripomb. Disciplina tekmovalcev primerna z upoštevanjem navodil organizatorja.
Ocena dela sodniških žirij: 5,0

9. Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U16, Ljubljana, 25. 1. 2014
Štarterji odlični, sodniki na cilju so se menjali (trije stalni).
Skok v višino se je zaradi poznejšega prihoda začel z zamudo. Pri ogrevanju ni bilo sodnikov. Tekmovalki, ki je že bila
zmagovalka, je bil določen napačni čas za koncentracijo.
Pri skoku s palico so sodniki spreminjali dvigovanja letvice brez soglasja GS, letvico so dvigali in spuščali na podlagi mnenj
trenerjev in tekmovalcev.
Sodnica pri fotofinišu se je sama odločila za diskvalifikacijo pionirke U16 na 60 m KV skupina 9. Tekmovalka s 1. steze je
malo pred ciljem tekla po 2. stezi, vendar ni ovirala tekmovalke na 2. stezi (čl. 163/4). GS je bila o diskvalifikaciji obveščena
šele na koncu teka 60 m KV pionirji.

Komentar: Tekmovalca lahko diskvalificira le glavni sodnik, ostali sodniki ga le opozorijo na
nepravilnosti.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki : 4,0
Skoki :

3,0

10. Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U12, Ljubljana, 26. 1. 2014
Delo sodniških žirij je bilo zelo v redu, saj je bil zaradi velikega števila tekmovalcev v skupini dodaten sodnik na zaletišču in
razporejal tekmovalce za posamezen skok, da je tekmovanje hitreje potekalo.
Priporočilo GS: Upravljavec dvorane naj zbrusi in zniža kovinske robove pri odrivni deski za daljino, ker je dvignjen rob nad
tartanom nevaren za poškodbe tekmovalcev.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki : 5,0
Skoki :

5,0

11. Prvenstvo Slovenije v dvorani za mlajše mladince in mladinke / Mednarodni miting v dvorani,
Ljubljana, 1. 2. 2014
Štarterji so imeli težave s slabimi naboji, kar nekaj štartov so ponavljali. Drugače so solidno opravili svoje delo.
Pomočnik je opravljal tudi delo prijavnice, ki ni bila organizirana.
Pri skoku v daljino je pri razvrščanju finalistk prišlo do napake. V finale je bila uvrščena tekmovalka z devetim rezultatom.
Doskočišče za palico (stojala, blazine) ni bilo pripravljeno pravočasno. Zapisnikarji niso dobro opravljali svojega dela
(označevanje kvalificiranih atletov, popravljanje, napačen vrstni red,…).
Ocena dela sodniških žirij:
PS v dvorani za mlajše mladince in mladinke:
Teki: 4,0
Skoki:
4,0
Mednarodni miting v dvorani:
Teki: 4,0
Skoki:
4,9

12. Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za pionirje in pionirke
U14, Slovenska Bistrica, 2. 2. 2014
Pri skoku v daljino in metu krogle niso uporabljali ure za koncentracijo.
Ocena dela sodniških žirij: 4,5

13. Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince in mladinke / Mednarodni miting v dvorani,
Ljubljana, 8. 2. 2014
Pri skoku v daljino sta imela VSD in zapisnikarica veliko težav pri vodenju zapisnika (napačno vpisovanje pravilnih,
nepravilnih in izpuščenih poskusov, napačno zapisovanje pri tekmovalcih, ki niso nastopali, velike težave pri določanju
vrstnega reda in končnih rezultatov). Pri troskoku se je po navodilih GS pisanje zapisnika izboljšalo.
Pri meritvah dolžin poskusov meter v nekaterih primerih ni bil povsem raztegnjen, včasih zvit.
Ocena dela sodniških žirij:
PS v dvorani za starejše mladince in mladinke:
Teki: 5,0
Skoki:
4,0
Mednarodni miting v dvorani:
Teki: 5,0
Skoki:
4,9

AD 4.
SO ASS je potrdil predlog načrta dela in finančnega načrta za leto 2014.
AD 5.
Ni bilo vsebin za obravnavo.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri.
Zapisal:
Andrej Kotnik

