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
9. redne seje SO ASS, ki je bila v torek, 10. 02. 2015, ob 16.00 uri v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a v
Ljubljani.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Igor Godec, Vladimir Vidmar in Andreja Jošt
Odsotna: Silva Pintar in Andrej Kotnik
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 8. seje
Pregled dela od zadnje seje
Pregled poročil glavnih sodnikov
Program izobraževanj
Semina za sodnike tekmovalne hoje
Razno

AD 1.
Na zapisnik 8. seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen.

AD 2.
Pregled dela od zadnje seje:
Delovanje ZAS Postojna
• V mesecu decembru je bil v Postojni sklican sestanek, kjer so bili prisotni predsednik AK
Postojna g. Andraž Pahor, predsednik ZAS Postojna g. Stojan Šegrt in predsednik SO ASS g.
Andrej Udovč.
• G. Šegrt je zaradi finančnih, in s tem povezanimi ostalimi problemi, želel predati vodenje ZAS
Postojna, a kandidata, ki bi prevzel vodenje zbora v zadnjih štirih letih niso našli. Posledično je
prišlo do razpada oziroma razpustitve ZAS Postojna.
Sklep 49:
SO ASS je dolžan ugotoviti razloge za nastalo situacijo in ugotoviti ali je možno oziroma na
kakšen način lahko oživimo delovanje sodniškega zbora v Postojni. AZS je potrebno obvestiti o
razmerah v Postojni in s tem po najboljših močeh pomagati ponovno vzpostaviti delovanje zbora.
Predlagamo, da se ponovnega sestanka v Postojni udeležijo direktor AZS, predsednik TK AZS in
predsednik SO ASS.

Letni posvet sodnikov v Murski Soboti
• Srečanje je bilo dobro organizirano in izpeljano. SO pošlje ZAS MS pismo zahvale.
• Srečanja se niso udeležili predstavniki Brežic, Celja, Kopra in Tolmina.
• Na srečanju v MS je bilo iz več zborov podana pobuda, da bi bil tudi letni posvet sodnikov
sestavni del prireditve »Dnevi atletike« v okviru AZS, o čemer je že dosežen dogovor z
vodstvom AZS.
Pravilnik o delovanju SO ASS
• Predsednik SO še enkrat pošlje v pregled in v potrditev predmetni pravilnik nato pa ga
posredujemo v potrditev UO AZS.
Izplačevanje sodniških taks in potnih stroškov GS in sodnikom
• Zaradi spremembe zakona s 1.2.2015 ni več možno izplačevanje stroškov kot v preteklosti.
Sklep 50:
V sodelovanju s tekmovalno komisijo je bil z direktorjem AZS sklenjen dogovor, da bo od
1.4.2015 dalje za pokritje stroškov delegiranih glavnih sodnikov AZS izstavila račun
posameznemu organizatorju.
AD 3.
Pregled poročil glavnih sodnikov :
Pregledna tekma za EP v krosu v Bolgariji, Boštanj, 15. 11. 2014
Na tekmovanju je deloval samo eden atletski sodnik.
Tekma, ki je vpisana na koledar AZS mora biti organizirana po Pravilih za atletska tekmovanja!
V primeru, da tekma ni v koledarju, SO ne imenuje GS.
Sklep 51:
Atletski klub v Boštanju pozivamo, da, v kolikor želijo organizirati tekmovanja v okviru koledarja
AZS, organizira Zbor atletskih sodnikov in izvede ustrezno izobraževanje.
Božični miting 2014, Brežice, 20. 12. 2014
Tekmovanje je bilo izvedeno z minimalnim številom sodnikov ob pomoči pripravnikov.
Ocena: 3,0
Sklep 52:
SO ASS pošlje AK Brežice dopis za reaktiviranje ZAS in jih pozove k aktivnemu sodelovanju.
Skakalni atletski miting, Celje, 27. 12. 2014
Posamezne žirije so vestno opravljale svoje delo. Komunikacija z GS je potekala zgledno.
Semaforja pri skoku v daljino ni bilo, bil pa je pri skoku s palico.
Veteran Mirko Bizjak (Mass) je pri skoku s palico zaradi svojega prijavljenega rezultata skakal v skupini
s članicami.
Ocena: 3,9

Mednarodni atletski miting, Ljubljana, 10. 01. 2015
Teki:
Vrstni red na cilju sodniki delajo po izpisu rezultatov na semaforju.
Pri pobegu tekmovalca 2. skupine na 3. progi sta imela GS in vodja štarta različni mnenji, zato je bil
tekmovalcu omogočen ponovni štart. Skladno z razpisom je bil tekmovalec diskvalificiran.
Pohvala organizatorju.
Opomba SO: V bodoče je potrebno mlajše (pionirske) kategorije ločiti od starejših, da ne bo več
prihajalo do tovrstnih zapletov.
Skoki:
Višina - VSD slabo pozna pravila. Pri izvajanju skokov ne gleda proti doskočišču in ne stoji v liniji
črte, temveč sedi med zapisnikarsko mizo in semaforjem, pomaknjen skoraj za 1 m od stojal v globino
doskočišča. Po dodatnih skokih in tako znani zmagovalki, VSD zmagovalki omogoči nadaljnje poskuse
na naslednji višini.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,0

Skoki:

3,4

Meti:

-

PS v dvorani za pionirje in pionirke U 14, Ljubljana, 18. 01. 2015
Teki:
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
V posameznih disciplinah veliko skupin. Čakajoči tekmovalci so bili glasni, zato je bilo veliko opozoril
(rumeni karton).
Skoki:
Zelo dobra disciplina tekmovalcev, prijavljenih je bilo zelo veliko število tekmovalcev, vendarle
tekmovanje potekalo brez zapletov in hitro.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,0

Skoki:

4,5

Meti:

-

Mednarodni atletski miting v dvorani, Ljubljana, 18. 01. 2015
Ocena 4,0
Opomba SO: Na dvoranskih tekmah, kjer je miting v sklopu DP je ocena enotna (ne ocenjujemo ločeno
mitinga in DP).

PS v dvorani za pionirje in pionirke U16, Ljubljana, 24. 01. 2015
Teki:
Štarterji odlični, kljub velikemu številu nastopajočih je tekmovanje potekalo v skladu z urnikom.
Dobro organizirano tekmovanje.

Skoki:
Delo pri daljini in troskoku je opravila ista žirija. Delo so sodniki med seboj uskladili, da je potekalo
hitro in nemoteno.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

5,0

Skoki:

5,0

Meti:

-

PS v dvorani za pionirje in pionirke U12, Slovenska Bistrica, 25. 01. 2015
Teki:
Vse v redu.
Skoki:
Nekaj negotovosti pri razlagi pravil in določanju vrstnega reda pri skoku v višino.
Ocena dela sodniških žirij:
Prijavnica:

-

Teki:

4,7

Skoki:

4,5

Meti:

-

PS v dvorani za starejše mladince in starejše mladinke, Celje, 07. 02. 2015
Teki
Pred prvenstvom je bil organiziran miting v tekih. Uporabljala se je elektronska naprava ta napačen štart,
ki jo izvajalec meritev ni vklopil v celoti, izpis se ni izvajal. Zato je prišlo ob napačnih štartih in
posledično do diskavalifikacij do negodovanja, ki ga je GS v dogovoru s štarterjem in delegatom rešil
tako, da je bil omogočen ponoven štart tekmovalcem, za katere je naprava pokazala negativni predznak
ob štartu.
Skoki
Pri vseh tehničnih disciplinah se je čas za koncentracijo meril s štoparico (zapisničarke).
Tekmovanje se je zavleklo, ker ni možno hkratno izvajanje tekov in skokov.
Prijavnica:

-

Teki:

4,5

Skoki:

4,5

Meti:

-

PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju v dvorani za pionirje in pionirke U12
Slovenska Bistrica, 8. 02. 2015
Tekališče je bilo ustrezno pripravljeno.
Težka žoga –S strani trenerjev je bilo nekaj pripomb, ker je sodnica upoštevala tudi pravilno izvedbo
izmeta težke žoge. Sodnica je svoje delo opravljala zelo korektno in po pravilih. Vse tekmovalce je pred
tekmovanjem opozorila na morebitne napake in jim tudi pokazala pravilno izvedbo meta težke žoge.
Vse sodniške žirije so delovale zelo usklajeno, zato je tekmovanje kljub velikemu številu tekmovalcev
potekalo nemoteno in po urniku.
Moški
Ocena teki 4,9

skoki 5,0

meti 4,3

povprečna ocena 4,7

Ženske
Ocena teki 4,9

skoki 5,0

meti 4,3

povprečna ocena 4,7

PS v dvorani za člane in članice, 14. 02. 2015
Funkcijo »sodnikov« na stezi sta opravljala vodja tekmovanja in vodja tehnične službe, ker organizator
ni zagotovil sodnikov na stezi. Pri tekih čez ovire je to nesprejemljivo.
Žiriji na štartu in cilju sta svoje delo opravili hitro, profesionalno in učinkovito.
Pred finalnimi teki je odpovedala elektronska naprava za zaznavanje prehitrega štarta. Po posvetu z
delegatom sem dovolil zamudo 10min, da je Timing poskusil popraviti težave. Ker jim v tem času ni
uspelo, smo zaradi varovanja zdravja tekmovalcev tekmo nadaljevali brez dodatnega čakanja in brez
uporabe naprav za zaznavanje prehitrih štartov.
Višina – 20 min zamuda zaradi poškodovane letvice, čakanje na drugo.
Prijavnica:

-

Teki:

4,5

Skoki:

4,9

Meti:

-

PS v dvorani za člane in članice v skoku s palico, Celje, 14. 02. 2015
Zelo dobro pripravljeno in izvedeno tekmovanje.
Ocena 4,9

PS v dvorani za suvanje krogle za vse kategorije, Slovenska Bistrica, 15. 02. 2015
Metališče nekoliko nižji od ravnine metališča, kovinski obroč izmetnega kroga nekaj višji od ravnine
platoja okrog kroga izmeta.
Pohvala organizatorjem za resnično dobro organizirano in vodeno prvenstvo.
Ocena 5,0
AD 4.
Predlog terminov izobraževanj v letu 2015:
Posvet z glavnimi sodniki bo potekal 11.4.2015 v prostorih AZS
V skladu s pravilnikom bo v letošnjem letu potekalo opravljanje izpitov za vse GS
Zopet se pozove zbore naj predlagajo mlajše sodnike za kandidate za nove glavne sodnike.
Predlagana osrednja tematika letošnjega posveta je delovanje naprave za zaznavanje napačnega
štarta.
Po izpeljanem posvetu z GS se pripravi seznam kandidatov za NTO.
Sklep 53:
SO ASS pozove vse zbore k obnovitvenim tečajem – ti so lahko organizirani tudi po sklopih.

AD 5.
Dne 7.2.2015 je v prostorih AZS potekalo izobraževanje za sodnike hoje, ki se ga je udeležilo 20
sodnikov iz različnih zborov.
Izobraževanje je bilo zaključeno z izpitom, ki je bilo sestavljeno iz dveh delov (video in pisni del). G.
Nicola Maggio, ki je vodil izobraževanje, je SO predlagal, da lahko sodniki, ki so dosegli več kot 60
točk v prihodnje na tekmah sodijo, ostali pa sodelujejo kot pripravniki. Na podlagi tega SO ASS pripravi
generalni seznam obstoječih in novih sodnikov za hojo.
Sklep 54:
Na tekmovanje v hoju 22.3.2015 v Sežani se povabi vse sodniki, ki so se udeležili seminarja in G
Maggia, s čemer bi sodniki opravili sojenje v obliki aktivne delavnice.
AD6.
Ni bilo razprave.
Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri.

Zapisala:
Andreja Jošt

Predsednik SO ASS:
Andrej Udovč

