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
6. seje SO ASS, ki je bila v četrtek, 19. 6. 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 in
Andreja Jošt.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnika 5. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Potrditev seznama glavnih sodnikov za leto 2014
Status sodnikov za tekmovalno hojo
Dopis Anice Živko
Razno

AD 1.
Na zapisnik 5. seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.
AD 2.
Pregled dela od zadnje seje :
¾ Plačila honorarjev za izobraževanja naj se izvajajo skladno z dogovorom, brez zamujanja.
¾ Neuspešen sestanek s sodniki v Domžalah – sestanek ni bil realiziran, ker se nekateri vabljeni niso
odzvali vabilu. Ob certifikaciji stadiona je bilo rečeno, da so se zadeve nekoliko umirile in
normalizirale, zato je sestanek do nadaljnjega odložen.
¾ Do izida naslednjega zbornika je potrebno prečistiti seznam štarterjev (zadolžen Andrej Kotnik).
¾ V jesenskem obdobju želimo pripraviti seminar za nove štarterje.
¾ Iz ZAS Murska Sobota so posredovali pobudo, da bi ob praznovanju 50 let njihovega kluba, letni
posvet sodniških zborov izvedli pri njih v MS. Na zbore je potrebno nasloviti vprašanje o njihovem
mnenju (predvsem za oddaljene zbore NG, KP, PO, …).

AD 3.
Pregled poročil glavnih sodnikov :
1. Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za pionirje in pionirke U12,
Slovenska Bistrica, 09. 02. 2014
Organizator, vse službe tekmovanja in druge uradne osebe tekmovanja so v celoti izpolnile pričakovanja
izvedbe atletskega tekmovanja. Odlično! Vredno posnemanja.
Mnogoboj 5
2. Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 11. 2. 2014
Vse je potekalo normalno, brez zapletov.
Skoki :

5

Meti :

5

3. PS v dvorani za člane in članice, Celje, 15. 2. 2014
teki
Sodniki bi morali nositi enotna oblačila, vendar jih niso. Sodnika, ki bi nadzoroval fotofiniš oz. delo
Timinga pri elektronskem merjenju časov, ni bilo. Tekmovanje je potekalo gladko, brez zapletov in po
urniku in je razen omenjene pomanjkljivosti bilo zgledno izpeljano.
skoki
Število sodnikov pri posameznih žirijah je bilo optimalno. Je pa žirija pri skoku v daljino člani naredila
napako, ko po tretji seriji ni spremenila vrstnega reda. Napaka je bila opažena, ko sta dva tekmovalca že
izvedla skoka. Zato je bilo predlagano, da 4. serijo nadaljujejo tako, kot so jo začeli, vrstni red nastopanja pa
spremenijo po tej seriji, obvestijo tekmovalce in se jim opravičijo. Dobro pripravljeno tekmovanje.
Teki :

4,7

Skoki :

4,5

4. PS v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije, Slovenska Bistrica, 16. 2. 2014
Delo sodniške žirije je bilo tekoče in kvalitetno. Pohvale in posnemanja vredno delo AD Slovenska Bistrica
in njihovega sodniškega zbora.
Meti :

5,0

5. Zimsko PS v metih v članskih in mladinskih kategorijah, Domžale, 22. 2. 2014
Sodniki niso imeli ure za merjenje časa poskusa in rumene zastavice, s katero bi lahko tekmovalcu nakazali,
da se mu izteka čas poskusa. Pri metu kopja zapisnikarica ni znala voditi zapisnika. Problem je bil predvsem
v zapisovanju izpuščenega ali napačnega poskusa, saj zapisnikarica ni vedela, da za to obstajata dva različna
zapisa. Po opozorilu GS se je zapisnik ustrezno korigiral in popravil.
Krogla – med posameznimi kategorijami se ni preverjalo ali člani dejansko suvajo kroglo ustrezne teže.
Disk – Pri merjenju dolžine meter ni bil vedno položen na središče kroga. Med posameznimi kategorijami se
ni preverjalo ali člani dejansko mečejo disk ustrezne teže.
Kopje – Pri merjenju dolžine meter ni bil vedno položen na točko radia.

Kladivo – Sodniki pri kladivu niso zapirali zaščitnih vrat.Sodnik metra ni držal v ravnini metališča. Meter je
bil pri igli višje 20–40 cm. Občasno dolžina ni bila merjena s centra kroga. Sodnik je v nekaj primerih
pozabil dvigniti zastavico.
Pri kontroli orodja se je merila le teže orodja. Pri kopju in kladivu pa tudi dolžina. Ostali parametri se niso
preverjali. Vse parametre smo preverili le pri disku, s katerim je bil dosežen DR.
Meti :

3,8

6. Zimski kros, Murska Sobota, 22. 2. 2014
Oba kroga nista bila izmerjena in je njuna dolžina zgolj ocenjena (mali krog cca 400 m, veliki pa med 750 in
800 m) Omejena sta bila zgolj po eni strani s plastičnim trakom. Ni bila zarisana ciljna črta in je bil cilj tam,
kjer je stala zapisnikarska miza oz. časomerilec. Razen piščalke, zvonca za zadnji krog in dveh kronometrov
sodniki niso imeli ničesar.
Ni možno oceniti sodnika na progi, ker je bil edini, prav tako pa sodnikov v cilju, ki niso imeli ciljne črte in
so šele po posredovanju na mesto položili cca 30 cm širok trak plastične preproge.
Štarter, števec krogov in zapisnik so delali korektno.
Teki :

2,5

7. Zimsko PS v metih za starejši mladinski in pionirski kategorii, Ptuj, 1. 3. 2014
Zelo dobro organizirano tekmovanje – brez pripomb.
Meti :

4,8

8. Skakalni atletski miting v dvorani, Celje, 8. 3. 2014
skoki
Sodniki niso nosili enotnih oblačil in sodniških znakov se ni videlo, ker so imeli čez majice oblečene
trenerke.
Skoki

4,5

9. PS v krosu, rekreativni tek Šentjur, 15. 3. 2014
Tekališče je bilo vzorno pripravljeno in sodniki so dobro opravili svoje naloge.
Teki :

4,7

10. Spomladanski miting v metih, Domžale, 18. 4. 2014
Krogla – Sodniki niso imeli ure za merjenje časa poskusa in rumene zastavice. Čas poskusa se ni meril.
Disk – Sodniki niso imeli ur za koncentracijo ali na rumenih zastavic. Po posredovanju GS so se sodniki
znašli in čas občasno merili s svojimi urami na telefonih.
Glede na to, da je hkrati nastopalo več kategorij, se je občasno zapisnikarica zmotila pri klicanju
tekmovalcev.
Kladivo – isto kot na disku.
Kopje – Ure za koncentracijo oz. rumene zastavice ni bilo. Čas poskusov se ni meril.

Med posameznimi kategorijami se ni preverjalo ali tekmovalci dejansko suvajo, mečejo pri vseh disciplinah
orodje ustrezne teže.
Pri kladivu se niso zapirala vrata zaščitne mreže. Ni bilo tehničnega osebja, ki bi vračalo orodje.
Pri kontroli orodja se je merila le teža orodja. Pri kopju in kladivu pa tudi dolžina. Ostali parametri se niso
preverjali.
Prijavnica je bila organizirana, vendar se veliko tekmovalcev ni prijavilo, ker ni vedelo, kje se nahaja
prijavnica. Po posredovanju GS je organizator ustrezno označil prijavnico.
Meti :

3

11. PS v dolgih tekih - Organizator AK Domžale, Kranj, 19. 4. 2014
Standardna težava – premalo sodnikov na stezi. Sodnikov na cilju je bilo premalo (4 sodniki) za udeležbo 19
tekačev na 10.000 m, vendar so kljub temu dobro opravili svoje delo.
Teki :

4,5

12. Otvoritveni miting Bled 2014 , Bled, 19. 4. 2014
Pri elektronskem merjenju časov ni bilo sodnika zapisnikarja. Enotnih oblačil niso imeli, pa tudi ne
sodniških znakov. Na cilju pri krajših tekih ni bilo sodnikov, pri daljših pomoč GS - brez obrazcev, zastavic,
štoparic. Sodnikov na stezi ni bilo, sodnika na cilju dva, ki pa sta se menjavala, včasih samo GS.
Ostali so opravljali tudi druge zadolžitve.
Daljina – tekmovališče odlično pripravljeno, na obeh straneh novi odrivni deski, pohvalno.
Trener Robert Bogožalec (Bled) na pobudo Alberta Šobe (Mass) samovoljno spremenil smer zaleta pri
daljini (st. in ml. mladinke). Doskočišče, v katerega naj bi tekmovalke po spremembi skakale, ni bilo
pripravljeno za tekmovanje. Spremembe GS ni dopustil.
Teki :

3,0

Skoki :

4,5

Komentar :
¾ Pol ure pred začetkom discipline je potrebno določiti uradno doskočišče za daljinske skoke – v
trenutku pred začetkom ogrevanja mora biti doskočišče dokončno izbrano. Pri konstantnem vetru po
možnosti vedno izberemo doskočišče, kje veter piha tekmovalcem v hrbet. Pri spremenljivem vetru
moramo biti zelo pozorni na izbiro.
¾ Dosežen rezultat je popoln, če je zagotovljena regularnost tekmovanja v skladu s Pravili za atletska
tekmovanja tj. vključno z meritvami hitrosti vetra.
¾ Zapisnikarji (in za njimi tudi semaforisti) naj glasno in razločno ponovijo rezultate za sodniki – s tem
bistveno zmanjšamo možnost napak.
13. 13. Ormoški maraton, Ormož, 19. 4. 2014
Zapisniki so bili vodeni za vsako disciplino posebej (5 km, 10 km, 21 km), ločeno za moške in ženske.
Mlajše kategorije so tekmovale na atletskem štadionu, daljši teki so se izvajali na cesti (popolna zapora).
Za teke na štadionu se ni uporabljalo števca krogov in zvonca. Za teke na cesti je organizator vzorno
poskrbel za opremljenost (oznake km, okrepčevalnice, postaje za obrate, vmesne kontrolne točke).
Teki :

4,3

14. Atletski miting Domžale open in mladi upi, Domžale, 27. 4. 2014
teki, skoki
Sodnica pri vetromeru zapisovala hitrost vetra v stotinkah in tudi sporočala v stotinkah. Štarter se je pojavil
na štartu tik pred štartom. Štarter ni imel piščalke in kartonov.
Za tek na 800 m ni bilo stožcev za prehod na notranjo progo, zato se je GS odločil, da tekmovalke štartajo s
ciljne črte, tako imenovani »ameriški štart«. Štarter ni preverjal številk, tekmovalka je nastopila s številko
tekmovalca, ki je imel njeno številko. Sodnikov na stezi ni bilo.
Sklep št 25: V celoti gledano ja v letošnji sezoni raven organizacije in sojenja na tekmovanjih v
Domžalah močno padla, zato je SOASS skupaj s TK predlagal sestanek s predstavniki klubov in
vodstvom sodniškega zbora.
Ocena 3,0
15. 11. atletski miting Šentjur, 10. 5. 2014
Dobro pripravljeno tekmovanje, ki je kljub večjemu številu mlajših tekmovalk in tekmovalcev potekalo
tekoče in brez težav. Pri skoku v daljino so uporabljali za oznake zaleta copate. Pri vetromeru je bila oseba
brez sodniške licence, ki je do opozorila pisala tudi stotinke.
Teki :

4,2

Skoki :

4,2

Meti : 5,0

16. APS za mlajše mladince in mladinke, Ljubljana, 11. 5. 2014
teki
Na cilju ni bilo dovolj sodnikov. Merili so samo čas prvim trem oz. štirim tekmovalcem. Pri hitrih tekih
sodniki niso določali vrstnega reda. Vrstni red so prepisovali z zaslona oz. semaforja Timing-a.
V dolgih tekih sodniki niso kazali številk tekmovalcem, ki so zaostajali za krog ali več.
Pohvaliti je treba delo tehnične službe, ki je svoje delo opravila brezhibno.
Sodniki za hojo ugotavljamo, da na spletni strani AZS ni obrazca za poročilo o hoji.
skoki
Razen manjših spodrsljajev, ki smo jih skupaj odpravili, je delo žirij potekalo usklajeno in tekoče.
meti
Kladivo – Vrata pri zaščitni mreži se ne morejo odpirati, zato so bila odprta celo tekmovanje. Opozorili smo
vse prisotne, naj pazijo na mete kladiva. Mreža ni bila fiksirana na konstrukcijo vrat. Od kroga za mete do
trave ni zarisanih črt sektorja.
Kopje – Oznak za zaletišče tekmovalcev ni bilo.
Sodniki pri metu kopja v sektorju nekajkrat niso pravilno ocenili meta.
prijavnica
Tekmovalci so bili v večini primerov solidno disciplinirani, nekaterim je bil tuj protokol vedenja na
tekmovanju za državno prvenstvo in so se obnašali preveč po domače (zamujanje v prijavnico, zadrževanje
na štadionu). Bilo je dovolj osebja, da so lahko poostreno nadzirali prijave in morebitne nenastope.
Teki :

3,0

Skoki :

4,7

Meti :

4,0

Prijavnica :

4,5

17. Atletski miting Novo mesto, Novo mesto, 16. 5. 2014
Ročno merjenje s štoparico – izvedena samo ena disciplina 3000 m zapreke s štirimi tekmovalkami.

Delo ustrezno opravljeno, zaostalim tekmovalkam število krogov, ki jih morajo še preteči, sporočal sodnik.
Pri metih in skokih so manjkali semaforji in oznake dolžin.
Teki :

4,5

Skoki :

3,5

Meti :

4,0

Komentar:
¾ Odprtina zaščitne konstrukcje pri metih je 7,20 m – napaka, ki pri obnovi stadiona ni bila
odpravljena!
18. PS v maratonu, Radenci, 17. 5. 2014
Sodniki so bili ustrezno opremljeni. Na progi so bili tudi trije sodniki na kolesih.
Organizator oz. sodniška služba je upoštevala ugotovitve analiz preteklih prireditev in ustrezno ukrepala.
Pohvala vsem sodelujočim za dobro organizacijo in izvedbo prireditve.
Sklep št. 26:
Pri organizatorju je potrebno preveriti, katera trasa je certificirana (21 km – polmaraton ali celoten
krog?)
Teki :

4,0

19. Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju PI in PE U14, Radovljica, 17. 5. 2014
Na tekmovališčih ni bilo ur za koncentracijo, nosilci orodja metali nazaj.
Nedopustno število neuspelih poskusov zaradi štartne pištole.
Moški
Teki :
3,0
Skoki :
= povprečna ocena 4,0
Ženske
Teki :
4,0
Skoki :
= povprečna ocena 4,0

5,0

4,0

Meti :

4,0

Meti :

4,0

20. Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju PI in PE U12, Postojna, 18. 5. 2014
Na tekmovališčih ni bilo ur za koncentracijo
Vortex – Med tekmovanjem poskusi na tekmovališču.
Daljina – pomote pri odčitavanju, vpitje, kdo je na vrsti.
Moški
Teki :
5,0
= povprečna ocena
Ženske
Teki :
4,0
= povprečna ocena

Skoki :
4,5

4,0

Meti :

5,0

Skoki :
4,0

4,0

Meti :

4,0

Sklep št. 27:
Diskvalifikacijo je potrebno utemeljiti in definirati s členom iz Pravil za atletska tekmovanja.

21. PS za mlajše mladince in mlajše mladinke, Ptuj, 17. in 18. 5. 2014
teki
Sodniki na cilju premalo izkušeni (vsi sodniki S1), imeli so svoj način razvrščanja (po progah, ne po mestih)
Disciplina tekmovalcev v redu, razen Sandi Omeradžič (KRO) je dobil rumeni karton zaradi tekanja ob stezi
in glasnega bodrenja.
skoki
Višina – prekrivna blazina doskočišča je slabo pritrjena in se guba.
Skok s palico – slab gumijasti trak za poskusne/ogrevalne skoke.
meti
Čas za izvedbo poskusov ni bil merjen na nobeni disciplini.
Opaziti je bilo bistvene in pomembne spremembe na bolje v organizaciji in izvedbi tekmovanja ter dobrega
ekipnega dela sodniških žirij in celotne sodniške službe tekmovanja.
Teki :

4,3

Skoki :

4,0

Meti :

4,0

Prijavnica :

4,8

22. 14. Mednarodni atletski miting in Stepišnikov memorial v metu kladiva,
Slovenska Bistrica, 24. 5. 2014
teki
Priprava zapisnikov ni bila pravočasna.
S pregledom pred tekmovanjem so odpravili vse nepravilnosti.
Vse žirije razen sodnikov na stezi in tehnične službe so delo opravili solidno. Sodnik na stezi ni znal
pravilno postaviti stožce za prehod v 1. stezo. Premalo sodnikov na stezi.
meti
Sodniška žirija pri disku in kladivu je delovala zelo usklajeno in dobro, čeprav je bilo kar precej
tekmovalcev različnih kategorij.
Sodniška žirija pri krogli je na začetku tekmovanja pri kategoriji člani in starejši mladinci imela nekaj težav
z disciplino samih tekmovalcev, pa tudi komunikacija med VSD in zapisnikarjem je bila otežena zaradi
preglasnega ozvočenja.
Ker je disciplina met kopja kar zahtevna, je smiselno, da sodniško žirijo sestavljajo sodniki z izkušnjami,
predvsem za delo v sektorju.
prijavnica
Premalo sodnikov.
Teki :

4,0

Skoki :

4,5

Meti :

3,5

Prijavnica :

4,8

23. Prvenstvo Slovenije v mnogobojih, Celje 31. 5. in 1. 6.
Premalo sodnikov na stezi. Sodniki pri skoku s palico so prišli prepozno na tekmovališče, zato se je
tekmovanje pričelo z zamudo. Drugi dan ni bilo sodnikov pri vetromeru.
Ocena: 3,7

24. 20. AMMM – Memorial Vučko, Kranj, 7. 6. 2014
Neverjetno v redu pri takem številu tekmovalcev.
Teki :

5,0

Skoki :

5,0

Meti :

5,0

25. 2. metalski miting Maribor, 8. 6.2014
Ni pripomb na delo sodnikov
Ocena 5,0
Sklep št. 28:
Zaradi ravnanja tekmovalca, ki je poskušal goljufati pri teži orodja, bi moral le-ta za svoje dejanje s
strani GS prejeti rumeni karton.
26. APS za člane in članice, Nova Gorica, 14. in 15. 6. 2014
teki
Za več tekov na cilju sodniki sploh niso dobili zapisnikov iz prijavnice – zato nekaj zapisnikov manjka.
Sodniki na cilju – pomanjkljiva organizacija dela, premalo sodnikov, težave pri določanju vrstnega reda na
800 m. Mladi sodniki brez izkušenj.
Sodniki na stezi – premalo sodnikov, vsi sodniki začetniki na stezi.
skoki
Zapisnikar imel težave z določitvijo vrstnega reda.
Troskok – Prvi dan niso sodniki označili s kredo dodatne prestopne deske.
Semaforist na daljini in troskoku ni ponavljal rezultatov za zapisnikarjem. Po opozorilu je bilo nekaj časa v
redu.
meti
Kladivo – ni ure za koncentracijo prvi dan, po opozorilu v redu.
En sodnik premalo, ker je VSD meril in premikal vrata, kar je povzročilo zamudo.
Tekmovalci so začeli metati orodje po sektorju in izven v času ogrevanja (kopje) - po posredovanju so
spoštovali pravila.
Oba sodnika v polju – kladivo, kopje, disk zelo v redu. Odličen tudi semaforist.
prijavnica
Tehtnica je bila atestirana 2001, zato je potrebno tehtnico ponovno atestirati.
Delo v prijavnici je bilo zelo oteženo.
Zaradi dobrega dela je kljub številnim zamudam tekmovalcev tekmovanje potekalo skladno s predvidenim
urnikom tekmovanja.
Organizatorjeve obveznosti do GS niso bile izplačane.
Teki :

3,5

Skoki :

4,0

Meti :

4,0

Prijavnica :

4,1

Sklep št. 29: Delegat pred tekmovanjem skliče sestanek z vsemi GS. Prav tako po zaključku prvega
tekmovalnega dne, da lahko v drugem dnevu odpravimo morebitne napake. Po zaključku tekmovanja se
ponovno sestanejo in opravijo kratko analizo.

Komentar:
¾ GS ocenjuje delo sodnikov in ne organizacije tekmovanja.
¾ V prijavnici se smejo zadrževati zgolj atleti, zato naj bo to zaprt (ograjen) prostor (v enosmernem
prometu), kamor trenerji nimajo vstopa. Vodja prijavnice je zadolžen za organizacjo dela.
¾ Zapisnike pripravi tajništvo tekmovanja in jih posreduje v prijavnico, kjer osebje preveri udeležbo
tekmovalcev (zabeleži prijavo).
AD 4.
Vsi glavni sodniki, ki so se v letu 2013 udeležili posveta in so opravili preizkus znanja, so uvrščeni na
seznam GS. Doda se seznam novih glavnih sodnikov, ki so bili uspešni na izpitu 9. 5. 2014 v Ljubljani.
Za GS je meja uspešnosti 65 % doseženih točk na izpitu (enako kot pri NTO).
Izpiti za GS v letu 2014 bodo med 1. in 5. decembrom.
Sklep št. 29:
Dolčeni so predvideni termini za izobraževanja in posvet ZAS v jesenskem obdobju:
¾ 26. – 28. 9. in 3. – 5. 10. 2014 → NTO izobraževanje
¾ 22. 11. 2014 → izobraževanje za GS
¾ 29. 11. 2014 → posvet ZAS
AD 5.
Seminar za sodnike za tekmovalno hojo je bil 22. 3. 2014. Udeležilo se ga je 13 sodnikov, od tega trije
dosedanji sodniki. Aleš Janžovnik (NTO) in Klavdij Frankovič (S3) sta opravila 2-letno pripravništvo in sta
s tem potrdila status sodnika za hojo.
Sklep št. 30:
Sodniki za tekmovalno hojo z veljavno licenco: Silva Pintar, Franc Brinc, Anton Majcen, Aleš Janžovnik in
Klavdijo Frankovič. Ostalih 9 udeležencev mora opraviti 2-letno pripravništvo in pred tem seveda še izpit za
sodnika za tekmovalno hojo. V tem času mora imeti sodnik najmanj 3 (tri) sojenja. Izpit bo zajemal
teoretična vprašanja - o vsebini in izvedbi se bomo posvetovali tudi s Fabiom Ruzzierjem (ITA).
AD 6.
Ga. Anica Živko (AD KLC) je na SO posredovala dopis z zahtevo po razveljavitvi rezultatov tekmovanja v
mnogoboju za PI U 12. SO ASS je ugotovil, da je vzrok za dopis Anice Živko (AD KLC) napaka pri sestavi
štartne liste, ker pred začetkom discipline ni bil izdelan skupni seštevek točk za sestavo štartne liste za
zadnjo tekaško disciplnino tekmovanja v mnogoboju za U12 poinirji.
TK AZS je ugotovila, da je prišlo do tehnične napake.
Sklep št. 31: Glede na podano pritožbo oziroma zahtevo po razveljavitvi tekmovanja se SO ASS strinja z
ugotovitvijo TK AZS. Na tekmovanju ni bilo izkoriščeno nobeno pravno formalno sredstvo, kjer bi se lahko
o dogodku razpravljalo oziroma presojalo.
V svojem dopisu je ga. Anica Živko podala izjavo, da odstopa od opravljanja funkcije glavne sodnice.
Sklep št. 32: SO ASS sprejema njeno odločitev o odstopu s funkcije GS.

AD 7.
¾ Skupščina ZAS Maribor
Igor Godec je člane SO ASS seznanil z dogodkom, do katerega je prišlo na redni letni skupščini ZAS MB.
Članica zbora je predlagala razpustitev obstoječega ZAS MB. Sklep ni bil izglasovan.
Sklep št. 33: Kot določajo Pravila o delu organov združenja ASS, je naloga SO ASS tudi, da skrbi za
organizacijo in delovanje zborov v samostojnih organiziranih zborih ali v drugih organizacijskih oblikah pri
atletskih klubih ali drugih atletskih organizacijah. Pri svojem delu upoštevamo tudi Etični kodeks sodnikov.
Na podlagi tega SO ASS zahteva, da delo mariborskih sodnikov še naprej ostane v okviru ZAS MB
kot do sedaj, ker bi njegova razpustitev lahko resno ogrozila samostojnost delovanja atletskih
sodnikov v Mariboru.
Sestanek je bil zaključen ob 20:40 uri.
Zapisala :
Andreja Jošt

predsednik SO ASS
Andrej Udovč

