ZAPISNIK
z rednega letnega sestanka Sveta ASS v Ljubljani, v hotelu Lev, dne 11. 11. 2006.
Začetek sestanka ob 9,15, konec ob 13,30. uri.
Navzoči: Strokovni odbor ASS s predsednikom Antonom Majcnom in člani: Franc Brinc, Silva
Pintar, Andrej Udovč in Vladimir Vidmar. Opravičeno odsotna Gabrijel Ambrožič in Igor Godec.
Sestanka se je udeležilo 39 predstavnikov iz 16. sodniških zborov in sicer Brežice (V. Kurajič in P.
Rovan), Celje (I. Galič, M. Horvat, A. Klampfer, F. Koželj, J. Petauer), Domžale ( M. Gorza, T.
Jarc, M. Markič), Kočevje (T. Debeljak, M. Jerbič), Koper (K. Frankovič, D. Žilavec), Kranj (F.
Markelj, J. Hladnik), Ljubljana (J. Cvar, F. Hafner, S. Klemenčič, J. Kolenc, G. Zalokar), Murska
Sobota (A. Krpič, F. Potočnik, M. Šeruga, E. Vegič), Maribor (M. Kabaj, T. Želj), Nova Gorica (U.
Bizjak, M. Perkman), Postojna (E. Klobas, M. Klobas, S. Šegrt, L. Štajer), Ptuj (S. Kranjc, F.
Cizerl), Slovenska Bistrica (J. Pirš), Šentjernej (A. Bučar), Velenje (D. Selan, Žalec (A. Grobelnik,
M. Srebre).
Odsotni zbori: Novo mesto, Ravne, Šentjur in Tolmin.
Predsednik SO ASS Anton Majcen je pozdravil udeležence in predlagal naslednji dnevni red:
1. Pozdrav predsednika SO ASS in izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja.
2. Podelitev zlatih znakov za 500 sojenj in podelitev srebrnih plaket za 750 sojenj ter
proglasitev častnega člana ASS.
3. Poročilo o delu SO ASS.
4. Poročilo častnega razsodišča.
5. Poročila predstavnikov zborov o njihovem delu in problematiki.
6. Razprava o poročilih.
7. Analiza sojenj v letu 2006 in razprava.
8. Seznanitev s Pravilnikom o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih
sodnikov Slovenije.
9. Razno.
K 1. Udeleženci so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in izbrali za vodjo sestanka Andreja
Udovča, za zapisnikarico pa Silvo Pintar. Ob otvoritvi sestanka in pri podelitvi priznanj so bili
prisotni tudi predsednik AZS dr. Peter Kukovica, generalni sekretar AZS Boris Mikuž in predsednik
strokovnega sveta AZS Martin Steiner.
K 2. Predsednik AZS dr. Peter Kukovica se je v imenu zveze zahvalil vsem sodnikom za opravljeno
delo v preteklem letu s pričakovanjem za dobro sodelovanje tudi v bodoče. Vesel je, da vidi na
sestanku različne generacije sodnikov. Atletska sezona in rezultati so bili uspešni. AZS je podpisala
pogodbo o preventivi in zdravljenju atletov z bolnišnico Golnik. Projekt Velike nagrade AZS v letu
2006 (bilo je 9 tekem) bi lahko v letu 2007 razširili še na področje Hrvaške, Italije …
Po pozdravnem govoru je skupaj s predsednikom SO podelil zlati znak za 500 sojenj Anici
Klampfer iz Celja in srebrne plakete za 750 sojenj Umbertu Bizjaku iz Nove Gorice, Stanku
Cajhnu, Miranu Horvatu in Vladimirju Vidmarju iz Celja ter Gojku Zalokarju iz Ljubljane. Plaketo
častnega člana ASS je prejel Leopold Rovan iz Brežic, ki se je tudi zahvalil za visoko priznanje.
K 3. Poročilo o delu SO ASS je podal predsednik A. Majcen. Opozarja na napake pri sojenju –
podrobneje F. Brinc – posebno pa opozarja na pomanjkanje sodnikov na skoraj vseh tekmovanjih in
poziva prisotne, da v razpravi posvetimo temu problemu več pozornosti, o tečajih za nove sodnike
in za napredovanja. Omenil je tudi spremenjeni sodniški znak, ki so ga prejeli vsi sodniki. Nova
pravila naj bi izšla še med novo zimsko sezono oziroma spomladi 2007. V Sloveniji je registriranih
20 zborov s 1042 sodniki. Med temi je 16 delegatov AZS in mednarodni delegat oziroma
opazovalec IAAF in EAA Gabrijel Ambrožič.
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K 4. Poročilo častnega razsodišča je podal U. Bizjak, ki je ugotavljal, da zaradi kršenja pravil in
sodniškega kodeksa ni bilo prijav.
K 5. Predstavnike zborov je vodja sestanka pozval, naj na kratko opišejo svoje uspehe in težave.
Brežice. V. Kurajič pove, da so bili organizatorji Velike nagrade, da imajo več novih sodnikov,
nekaj pa so jih izgubili. V prihodnjih letih bodo skušali nabaviti manjkajočo opremo za tekmovanja.
Celje. J. Petauer pojasni, da so sodili na 18. tekmovanjih doma pa tudi v sosednjih zborih v Žalcu,
Velenju, Kozjem, Šentjurju in Sl. Konjicah. Pri teh iščejo tudi pomoč za popolnitev svojih vrst na
večjih tekmah. Problem so tekmovanja v zgodnjih popoldanskih urah, ker je večina sodnikov še v
službah.
Domžale. T. Jarc poroča, da njihov zbor deluje v sklopu atletskega kluba. Z liste sodnikov so
umaknili tiste, ki že dalj časa ne sodijo. V maju so sicer imeli tečaj za nove sodnike, a so se ga
udeležili le že izprašani sodniki. Radi bi povečali številčno stanje sodnikov in štarterjev. Za
opravljena sojenja ne prejemajo plačila, razen za državna prvenstva. Letos so dobili novo atletsko
stezo, prekrito z umetno maso.
Kočevje. M. Jerbič pravi, da so nekoliko nazadovali. Ni bilo vsakoletnega mitinga. Za obnovitev
tekališča je prišlo do zapletov. Sodniki bi morali nujno obnoviti znanje iz pravil, potrebujejo pa tudi
štarterje.
Koper. D. Žilavec želi sodelovanja s sosednjimi zbori. Radi bi organizirali tečaj in seminar za okoli
15 do 20 mlajših sodnikov. Imajo nekaj nove opreme. Predlaga tudi, da bi imeli vsi sodniki v
Sloveniji enotna oblačila.
Kranj. S. Pintar poroča, da so sodili na Veliki nagradi AZS in na vseh šolskih tekmovanjih v
Kranju. Drugih tekem ni bilo, ker je bila napovedana rekonstrukcija tribune, a iz tega ni bilo nič. Z
manjšim številom sodnikov so gostovali v Ljubljani, Domžalah in na Bledu. Zaradi večletne
neaktivnosti 28 mlajših sodnikov ne vodijo več med aktivnimi sodniki.
Ljubljana. F. Hafner poroča, da organizatorji podaljšujejo urnik tekmovanja tudi na 7 ur sojenja
(državna prvenstva pionirjev). Novih, mladih sodnikov ni. Na večjih tekmovanjih organizatorji
zaposlijo najbolj vešče sodnike, tako da za sojenje redno primanjkuje ljudi. Pomoč iščejo pri
sosednjih zborih. Tečaj za štarterje bosta vodila z G. Ambrožičem v Ljubljani, praktičen preizkus pa
na tekmovanjih po Sloveniji.
Maribor. M. Kabaj poroča, da imajo 69 članov, vendar samo 40 aktivnih.Sodelovali so na Ptuju,
Velenju, Murski Soboti in Sl. Bistrici. Problemi so z organizacijo tekmovanj, ker so trije klubi, zbor
pa je samostojen. Tudi oni so za štarterski tečaj.
Murska Sobota. A. Krpič poroča, da imajo trenutno 44 sodnikov, od teh pa jih 10 le redko pride na
tekmovanja. Za naziv MS nimajo interesov, ker ne sodelujejo na tekmovanjih v tujini. Pohvali nov
izgled sodniškega znaka in predlaga enotno obleko za vse zbore v Sloveniji. Kot sestavni del obleke
naj bi bila tudi kapa z znakom AZS ali pa napisom sodnik. Na tekmovanjih imajo dovolj sodnikov,
ker so večina upokojenci, ki rešujejo situacijo. Čakajo na nova pravila, potem pa bodo organizirali
seminarje za obnovo pravil.
Nova Gorica. M Perkman pravi, da imajo 91 sodnikov, od tega 33 neaktivnih. Med njimi je največ
študentov in še vedno aktivnih atletov. Osip je 30 %. Predlaga intervencijsko ekipo sodnikov, ki bi
bila dosegljiva vsem v najkrajšem času. Želijo tečaj za 20 – 25 novih sodnikov.
Postojna. S. Šegrt pojasni, da imajo v evidenci 60 sodnikov, aktivnih pa je samo polovica njih.
Nujno rabijo dodatne štarterje z licenco. Organizirali so tečaj za mladinske sodnike v osnovnih
šolah. Počasi jih bodo vključevali v sodniški zbor. Zahvalil se je za pomoč zborom iz Kopra,
Ljubljane in Nove Gorice in se priporoča še naprej za sodelovanje. Tudi on se strinja s predlogom
za intervencijsko ekipo sodnikov.
Ptuj. S. Kranjc pojasni, da so organizirali tečaj za sodnike. Izpite je opravilo 21 sodnikov, eden za
napredovanje, trije pa so prišli iz Ormoža. Vsa sojenja so bila temeljito pripravljena, tudi s pomočjo
18. pripravnikov. Nekaj starejših sodnikov se želi ponovno aktivirati. Prišlo je do neljubega spora
med sodniki pred občinstvom.
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Slovenska Bistrica. J. Pirš poleg ostalega omenja, da imajo 13 novih aktivnih sodnikov, predvsem
študentov in atletov. Vseh sodnikov pa je 23. Pomoč iščejo v Mariboru in Ptuju. Pohvali se z novo
dvorano za zimska tekmovanja. V februarju so v njej že imeli pet mitingov. Dobro sodelujejo s šolo
in Zavodom za šport. Primanjkuje jim predvsem sodniških rekvizitov in na večjih tekmovanjih
sodnikov. Problemov z domačimi sodniki ni, saj se tekmovanj radi udeležujejo. Strinjajo se s
predlogom za enotna sodniška oblačila v Sloveniji.
Šentjernej. A. Bučar pojasni, da njihov zbor deluje pod okriljem kluba. Redno jih sodi okoli 15.
Ker je med njimi nekaj študentov na fakulteti za šport, želijo v zboru opraviti sodniški izpit. Zato
zelo težko pričakujejo nova pravila. Pomoč nudijo na tekmovanjih v Brežicah in Novem mestu.
Velenje. D. Selan poroča, da je udeležba sodnikov na manjših tekmovanjih pičla. Zato je
sodelovanje s sosednjimi zbori dobrodošlo, predvsem s Celjem. Pritrjujejo predlogu za mobilno
ekipo sodnikov, ki bi nudila pomoč organizatorjem.
Žalec. M. Srebre javlja, da so skozi vso sezono dobro sodili razen v septembru, ko je bilo na voljo
premalo sodnikov. Sodelujejo s celjskim zborom.
K 6. Razprava. Poročila so pokazala, da je največ problemov pri pridobivanju novih sodnikov, pri
pomanjkljivem znanju in premajhni udeležbi sodnikov na skoraj vseh tekmovanjih.
Predsednik. A. Majcen obljublja, da bodo pravila za novo sezono natisnjena. Lahko pa si jih
ogledajo na spletni strani AZS.
Glede enotnih oblačil menimo, naj bi bile obvezne sive majice in dolge hlače v modri barvi, o tem
smo že večkrat govorili. Nekateri sodniki so bili v letošnji vročini na tekmovanjih v kratkih hlačah,
kar ni dopustno, če niso vsi enotno oblečeni.
Mednarodni sodniki lahko napredujejo v glavne sodnike in delegate, je bilo pojasnjeno na vprašanje
iz Murske Sobote. Iz Postojne pa je prišlo razmišljanje, da bi na novo rangirali sodnike. V tujini
imajo v večini primerov po največ dve kategoriji sodnikov. SO je že razpravljal o tem, vendar smo
se odločili, da naj ostane tako kot je sedaj.
V razglabljanje je posegel tudi U. Bizjak iz Gorice, ki je pohvalil delo strokovnega odbora, ki si
močno prizadeva za dober stik s terenom. Razmišlja, da bi moral biti na vseh tekmovanjih vodja
prisoten že ob prihodu delegata in glavnih sodnikov. Dogaja se namreč, da pride ponekod zadnji
trenutek. Vodstvo tekmovanja in sodniki morajo delovati enotno in skupaj. Strinja se z
medsebojnim sodelovanjem zborov in si tako zagotoviti predpisano število sodnikov za
tekmovanja. Za boljše znanje pravil pa predlaga, da bi napravili vprašanja iz pravil (po zgledu
izpitnih testov) in jih posredovali sodnikom za strokovno izpopolnjevanje.
K 7. Analiza sojenj v letu 2006. Franc Brinc je pripravil poročilo o pomanjkljivostih sodnikov na
tekmovanjih. Celotno poročilo je objavljeno v Zborniku. Iz njega je razvidno, da smo imeli 7
dvoranskih tekmovanj in 26 zunanjih. Na njih je sodelovalo 50 glavnih sodnikov z licenco.
Ugotovili so največ takih napak, pri katerih tekmovalci niso bili oškodovani (neenotne obleke,
trakovi, pomanjkanje semaforjev itd.).Vsekakor pa vse to kaže na odnos do pomembnosti
tekmovanja. Večja napaka so le manjkajoči vetromeri, kar pa je očitno prej malomarnost
organizatorja, ne pa sodnikov. Prav tako ni bilo dovolj časomerilcev z ustreznimi urami. Če
elektronika zataji, so sodniki na cilju takrat edini rešitelji, kajti daljših tekov, pa tudi krajših zaradi
nabitega urnika, ni moč ponavljati.
Več napak je pri prestopni deski, ker ni na vrhu po vsej dolžini, 1 cm na široko, prekrita s
plastelinom. Če pa je nanešena po vsej širini (10 cm), lahko pride do zdrsov. Ker na zaletišču ni
označb za zalet, si atleti pomagajo s kredo ali copati. To ni dovoljeno. Mnogo sodnikov še ne pozna
novega pravila o razvrščanju po tretji in peti seriji skokov ali metov.
Na tekališču je največkrat premalo sodnikov, na cilju pa so neizkušeni sodniki, ki ne vedo za
zaokroževanje odčitanih časov.
Tekmovalci morajo imeti štartne številke pri tekih spredaj in zadaj.
Pri mnogobojih se skozi celotno tekmovanje v višini dviguje letvica po 3 oziroma pri palici za 10
cm. Drugačnih dvigovanj ni, kar velja tudi za zmagovalca. Zaradi hitrejšega odvijanja višinskih
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skokov, pove vsak tekmovalec zapisnikarju, kdaj bo začel skakati, da ga ne kliče zastonj. To svojo
odločitev lahko med tekmovanjem spremeni. Če pa se je odpovedal določeni višini, jo ne sme
nadomestiti med popravami. Pri tekmovanjih, kjer so prisotni atleti z različno kakovostjo (višina,
palica), je treba boljšim nuditi možnost poskusov med potekom tekmovanja.
Poročevalec poudarja, da je pri metih neodgovorno, če vračajo orodje mlajši, neizkušeni ljudje, kjer
je nevarnost poškodb zelo velika. Sploh pa naj ne bi bilo daljših metov pod žarometi zaradi slabo
vidnega leta orodja. Nekateri sodniki zahtevajo, da se kopje zapiči. To ni zahteva pravil. Kopje
mora pristati pod kotom. Sodnik pa oceni, kje je konica dotaknila teren. V razpravi je bilo
poudarjeno, naj vračajo orodje izkušeni ljudje, nikakor pa ne tekmovalci. Enako naj velja tudi pri
poskusnih metih. Če je sodnik tudi trener, naj ne sodi discipline, kjer tekmuje njegov varovanec.
Pri troskoku naj se nudi dvoje odrivnih mest (izjemoma tudi tri), če so take potrebe (velika razlika v
kakovosti nastopajočih). Okvirno pa velja razdalja do jame 13 – 11 m za moške in 11 – 9 m za
ženske.
Timing ima za osnovne šole neprimerne zapisnike.
Ugovorov na delo sodnikov je bilo zelo malo. Kljub temu predlagamo, naj bo vsaj en glavni sodnik
iz sosednjega zbora.
K 8. Novi Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov je
natisnjen v Atletskem sodniku.
Za izobraževanje skrbijo zbori v sodelovanju s SO ASS, finančna sredstva za predavatelje
zagotavlja AZS. Prostor za predavanja in izpite poskrbijo zbori. Izpiti so pod nadzorom SO ASS.
Minimalno število sojenj v letu naj bi bilo 3 - krat, vsakih pet let pa se mora vsak sodnik udeležiti
strokovnega izpopolnjevanja.
V razpravi je bil podan predlog, da se prouči možnost, da se za eno sojenje prizna sojenje do treh ur,
za več pa dve sojenji. Vprašanje ali se prizna predavatelju prav tako eno sojenje kot poslušalcu, ali
dve?
Podan je bil predlog ali je kakšna možnost za nabavo kamer, ki bi nadomestile nekatere sodnike pri
kontroli steze (predlog 4 kamer).
SO ASS gleda premalo kritično na komentarje atletskih tekmovanj v medijih, ki so pogosto
nestrokovni. Predsednik odgovarja, da je z nekaterimi komentatorji govoril o novostih, vendar si
posamezniki dovolijo svoja tolmačenja.
K 9. Zbori, ki še niso pregledali naše sodniške evidence, naj to storijo čimprej zaradi enotne
evidence.
Predsednik se je ob koncu sestanka zahvalil vsem udeležencem za prisotnost, J. Hladniku za
urejanje Atletskega sodnika, F. Brincu za pripravo analize tekmovanj in obnovitev Pravilnika za
usposabljanje sodnikov in jih povabil na skupno kosilo, ki ga organizira in financira AZS.
Zapisnikarica:
Silva Pintar
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