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
8. redne seje SO ASS, ki je bila v ponedeljek, 30. 10. 2014, ob 16.00 uri v sejni sobi AZS,
Letališka c. 33a v Ljubljani.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Vladimir Vidmar in Andreja Jošt
Odsotna: Igor Godec in Andrej Kotnik
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 7. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Obravnava sprememb pravil ZASS
Priprava na sestanek Sveta ASS
Razno

AD 1.
Na zapisnik 7. seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. Zaradi ažurnosti bomo odslej zapisnike
potrjevali korespondenčno. Po pregledu in potrditvi bodo objavljeni.

AD 2.
Pregled dela od zadnje seje:
 NTO seminar v letu 2014 ni bil izveden.
• Predlagani termini za nove NTO je v zadnjih dveh vikendih januarja 2015 in sicer: 23., 24. in
25. 1. ter 30., 31. 1. in 1. 2 . 2015.
Na seminar bodo pozvani vsi delegati in GS – z upoštevanjem starostne meje (rang III in II).
Vsi GS ranga III obligatorno, sodniki ranga II po pregledu seznama s povabilom.
 Organizacija izpitov za sodnike za hojo
• Vse udeležence zadnjega seminarja za sodnike za hojo se pozove, da pristopijo k izpitu (možen
termin preveri Andrej Udovč).

AD 3.
Člani SO ASS smo s korespondenčno sejo dne 16. 10. 2014 pregledali poročila preteklega obdobja in
podali mnenje k ocenam.
Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice, Novo mesto, 13. in 14. 9. 2014
V sodniškem odboru organizatorja je veliko sodnikov začetnikov in so prvi dan tekmovanja delali
manjše napake, ki so jih po opozorilu in razlagi popravili. Sodnik za kroge je spremenil število krogov
takoj za zadnjim tekmovalcem. Prvi dan premalo sodnikov na stezi, drugi dan v redu.
Sodnik pri metih je bil v sektorju brez zastavic. Štoparice za koncentracijo niso uporabljali vedno.
Zelo slaba žirija – isto kladivo, kopje, disk. VSD ni bil nikoli vodja pri metih in ni dobro opravljal
svojega dela. Prvi dan bi vodja pri metu kladiva kmalu pozabil odstraniti vložek iz kroga.
Tehnična služba zatajila pri izmeri sektorja za met kladiva, ker je bilo treba prednostno pripraviti ovire,
zato sta GS in pripravnica sami izmerili sektorje.
Nekatere tekmovalce je bilo potrebno opozoriti, da si pravilno pripnejo štartne številke na dres.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

4,0

Teki:

3,9

Skoki:

3,9

Meti:

3,6

18. mednarodni atletski miting »Priložnost za mlade 2014«, Murska Sobota, 20. 9. 2014
Razen tehtanja orodja, ki se je izvajalo na dveh tehtnicah, ki nista bili atestirani, se druge meritve
ustreznosti orodja niso izvajale. Prijavnica je delovala tudi kot tajništvo tekmovanja.
Daljina – kljub predhodnim obilnim padavinam je bila mivka v jami doskočišča globoko prekopana in
vzorno pripravljena. Oznak za zalet ni bilo. Ni se meril čas za izvedbo poskusa.
Krogla – ni se meril čas za izvedbo poskusa.
Kopje – oznak za zalet ni bilo. Ni se meril čas za izvedbo poskusa.
Ocena: 3,5

BALKANATION, Ljubljana, 20. 9. 2014
Kladivo – pri pregledu zaščitne mreže za met kladiva je GS pred tekmovanjem opazil tri večje luknje, ki
so bile odpravljene pred začetkom tekmovanja.
Višina – bela 5 cm črta med stojali je bila v podaljšku na eni strani krajša za cca 50 cm, ker je
organizatorju zmanjkalo lepilnega traku.
Daljina – vetromer – sodnik pri vetromeru je imel težave z meritvami, saj mu nekajkrat ni uspelo
pravočasno aktivirati naprave in mu je tekmovalec »ušel«.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki:

4,0

Skoki:

4,6

Meti:

4,0

1.Pikin in Ligijev miting mladih 2014, Velenje, 21. 9. 2014
Z vodenjem zapisnikov je bilo precej težav. Niso se niti beležile opombe – ne nastop, odstop,… Na cilju
premalo sodnikov. Časomerilcev dovolj, vendar so merile osebe, ki niso bili sodniki, ampak atleti, ki na
tekmovanju niso nastopali. Časi so se merili po progah in ne po mestih. Zapisničarka je med samim
tekmovanjem po telefonu opravljala službene posle.
V zadnji disciplini tekmovanja sta štarterja pozabila razdeliti štafetne palice, zato so štafete tekle brez
njih. Z izjemo vodje sodnikov na stezi drugih sodnikov ni bilo.
Daljina – napake pri vnašanju oznak za skoke, ki pa so bile med tekmovanjem odpravljene.
Vortex – sodniki v sektorju so vortex metali proti zaletišču.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki:

3,1

Skoki:

3,9

Meti:

4,3

3. Jadransko atletsko srečanje, Velenje, 21. 9. 2014
Premalo sodnikov. Kljub navodilom so se časi merili po progah, ne po mestih.
Sodnikov na stezi ni bilo. Na koncu so štafete pokrili sodniki iz ostalih disciplin.
Prijavnica je bila v popoldanskem delu prestavljena na neustrezno mesto, direktno na stadion. Prave
kontrole nad tekmovalci ni bilo. Sodniki v sektorju so vortex metali proti zaletišču.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica: 4,8

Teki:

4,2

Skoki:

4,2

Meti:

4,3

3. mali maraton, Domžale, 21. 9. 2014
GS je prišel v Domžale, vendar so ga poučili, da 3. mali maraton odpade. AZS niso obvestili, je pa bilo
objavljeno na njihovi spletni strani.
Sklep 43:
Glavnemu sodniku se potne stroške povrne iz sredstev SO.

Jesenski metalski miting, Domžale, 20. 9. 2014
Krogla – zapisničarka ni poznala pravila, da se neuspešen met označi z X, ampak ga je označila kot
izpuščen poizkus. Po opozorilu v redu.
Kladivo – v začetku delo sodniške žirije neusklajeno. Tekmovalke so začele poizkusne mete izvajati
brez nadzora sodnika in tudi same so odšle iskat orodje v sektor metališča. Po opozorilu je VSD prevzel
nadzor nad izvajanjem poizkusnih metov tekmovalk.
Ocena: 3,9

Atletski miting za vse kategorije, Novo mesto, 25. 9. 2014
Ročno merjenje časov – časi so bili odčitani v stotinkah in vneseni v zapisnik v desetinkah.
Sodnikov na stezi ni bilo, razen pri teku na 2000 m zapreke pri vodni oviri.
Vetromer je bil s strani Timinga poslan z zlomljeno nogo, lociran je bil na pomožni mizi na ustrezni
višini.
Na višini in daljini so manjkali semaforji za prikaz rezultata. Na višini premalo sodnikov za dvig letvice.
Daljina – ker je vzporedno potekalo tekmovanje na dveh tekmovališčih za moške in ženske, je bilo
doskočišče razmejeno z belim trakom, postavljeni so bili tudi stožci za zaprtje zaletne steze, na kateri
tekmovalci v tistem času niso skakali.
Manjkali so semaforji za prikaz rezultata in označbe za tekmovalce za merjenje zaleta.
Iz zapisnikov in poročila ni razvidno, ali je tekmovanje potekalo v mešanih nastopih.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki:

3,9

Skoki:

3,8

Meti:

3,6

Peteroboj pionirskih reprezentanc CRO – CZE – HUN – SLO – SVK, Maribor, 27. 9. 2014
Sodnikov je bilo premalo. Sodili so sodniki iz osmih zborov (Mb, Ce, Kor, SB., Pt, MS, Kr, Lj). Opazna
je kriza v domačem zboru in ni jasno ali so bili vabljeni vsi sodniki ZAS Maribor?!
Žirija v cilju je imela velike težave z organizacijo zapisa vrstnega reda pri srednjih tekih.
Štetje krogov pri hoji (20 tekmovalcev) katastrofalno, ugibali so, kdo gre v cilj, brez zvonjenja.
Daljina – zapisničarka je rezultate vpisovala v m in cm (do opozorila).
Kladivo – zapisničarka ni imela točno zabeleženo, pri komu se zapirajo desna ali leva vrata, tako da so
bila dvakrat odprta oboja ali niso bila zaprta pravilna vrata.
Krogla – prišlo je do zapleta, saj so en met pripisali drugemu tekmovalcu.
Ocena dela sodniških žirij:
Teki:

2,9

Skoki:

3,0

Meti:

3,0

Atletski pokal Slovenije v mnogobojih, Nova Gorica, 4. in 5. 10. 2014
VSD niso nosili rdečega traku. Pri črti za prehod na prvo progo bi morali postaviti stožce, vendar jih
organizator ni imel. Na zavojih ni bilo sodnikov, tudi če so bili, so se kratkočasili s pogovorom po
telefonu ali s kolegom.
Prvi dan pri 100 m ovire članice naj bi ena tekmovalka po pričevanju trenerjev evidentno podrla dve
oviri z roko, vendar to ni bilo javljeno s strani sodnikov nikomur. Pri 200 m članice sta dva sodnika na 8.
stezi ovirala Brino Mljač (štart. št. 79), ki je podala ugovor. V dogovoru z delegatom je ponavljala tek z
mlajšimi mladinkami prav tako na 8. stezi.
Višina, palica – napačno dviganje letvice.
Daljina – v jami premalo mivke. Težave predvsem pri določanju mesta odriva v coni. Sprva sta sodnika
mesto odriva določala na pamet. Ker nista bila skoncentrirana, je bilo mesto odriva praviloma določeno
napačno.
Krogla – sodniki niso preverjali, ali tekmovalci višjih kategorij mečejo pravo orodje. Pri mlajših
kategorijah niso preverjali tehnike suvanja krogle, tako da so bili določeni sunki nekoliko vprašljivi.
Občasno je VSD napačno odčital dolžino meta.
Kopje/vortex – veliki problemi pri vodenju zapisnikov. Prehitro dvigovanje zastavic za uspešen poskus.

Prijavnica je bila ustrezno organizirana in je delovala skladno z dogovorom.
Štarterska ekipa je delo opravila korektno in brez večjih napak.
Ocena dela sodniških žirij:
Moški:

3,0

Ženske:

3,0

48. kros občinskih reprezentanc, Velenje 11. 10. 2014
Sodniška služba je dobro opravila svoje delo.
Štarter pri mlajših mladinkah prehitro štartal, zato ni bilo časov tekmovalk.
Ocena: 4,5

Prvenstvo Slovenije v cestnih tekih, Slovenj Gradec, 19. 10. 2014
Ocena: 4,0

19. Ljubljanski maraton, Ljubljana, 26. 10. 2014
Tradicionalno dobro pripravljeno tekmovanje.
Prišlo je do zapleta z uvrstitvijo tekmovalca na tretjem mestu v malem maratonu za državno prvenstvo.
Tekmovalec, ki je pritekel v cilj kot tretji, je imel slabši neto čas kot četrto uvrščeni tekmovalec. Za
razvrstitev je obveljal dosežen neto čas, ker se bruto čas meri zgolj vabljenim tekmovalcem. Vsem
ostalim tekmovalcem se meri zgolj neto čas, ne glede na to, v kateri skupini tekmovalec štarta.

Sklep 44:
Potrebno je pripraviti analizo sojenj novih GS zaradi ocene dela. Po potrebi so lahko še dodatno
razporejeni v par z mentorjem, da pridobijo dodatne izkušnje za samostojno delo.

AD 4.
Sklep 45:
V uvod Pravila ZASS je potrebno dodati, da je posamezen ZAS lahko organiziran samostojno kot
pravni subjekt ali v sklopu društva. Deluje samostojno z vsemi svojimi organi, ki jih predpisuje
zakonodaja, njegovo delo koordinira SO ASS. Delovanje ZAS ne sme biti v nasprotju s pravili
AZS oz. v nasprotju z drugimi akti AZS.

AD 5.
Sestanek Sveta ASS bo 29. 11. 2014 v Murski Soboti.
Iz Ljubljane bo organiziran skupen avtobusni prevoz.
Zbori iz drugih krajev se pripeljejo do Ljubljane s svojimi prevozi. Mesto pobiranja bo tudi v Celju.
Dnevni red posveta:
1. Pozdrav predsednika SO ASS
2. Podelitev priznanj
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja
4. Poročilo predsednika o delu SO ASS v letu 2014
5. Analiza sojenj v letu 2014 in razprava
6. Program dela zborov v letu 2015 z razpravo
7. Razno
Sklep 46:
Zbore se pozove, da pred sestankom posredujejo pregled:
- 3 dobre prakse/uspehe, ki ste jih pri svoje delu uporabljali v letošnjem letu,
- 3 probleme/slabosti s katerimi ste se srečali v letošnjem letu,
- predloge za izboljšanje/odpravo navedenih težav/slabosti.
Sklep 47:
Za častnega člana ZASS za leto 2014 se imenuje Stanislava Kranjca iz ZAS Ptuj.
Sklep 48:
Potrdi se osnutek programa dela SO za leto 2015.

AD6.
Ni bilo razprave.

Zapisala:
Andreja Jošt

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

