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ZAPISNIK
10. seje SO ASS
v Ljubljani, dne 22. junija 2006, ob 18. uri, v prostorih ŽŠD na Milčinskega 2.
Prisotni: Anton Majcen - predsednik in člani Franc Brinc, Silva Pintar, Vladimir Vidmar in
gost Jože Hladnik.
Opravičeno odsotni: Gabrijel Ambrožič, Igor Godec in Andrej Udovč

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 9. seje SO ASS,
Pregled dejavnosti SOASS maj-junij 2006
Pregled poročil glavnih sodnikov
Razno

Kl.
Zapisnik 9. seje ASS je bil potrjen z določenimi popravki.
K2.
Organizirana sta bila dva seminarja o Pravilih za atletska tekmovanja v Domžalah in Brežicah.
Vsem sodniškim zborom je bilo 24.4.2006 po pošti poslano obvestilo o najpomembnejših
spremembah pravil za atletska tekmovanja.
Izdelani so že novi zeleni in srebrni sodniški znaki, zlati pa bodo gotovi do sredine julija 2006.
Čim bodo vsi znaki gotovi se jih razdeli po zborih.
Razporejeni so bili vsi glavni sodniki za vsa tekmovanja do konca junija 2006.
Prvič je na finalu APS za člane in članice v Ljubljani razporejen četrti glavni sodnik – glavni
sodnik v prijavnici.
Dopolnjen in popravljen je bil Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju in evidenci atletskih
sodnikov Slovenije.
K3.
20.5. 2. Štajerski atletski mnogoboj in miting – organizator AK Poljane.
Ni bilo vetromera pri tekih in skoku v daljino. Elektronsko merjenje časov je odpovedalo
(Timing), zato so čase merili ročno.
20.5. in 21.5. Kvalifikacije APS za člane in članice – organizator AK Olimpija
Nekateri tekmovalci pri metih so imeli štartne številke na hrbtu, kar ni v skladu s pravili. Vodje
sodnikov discipline in glavni sodniki morajo tekmovalce opozoriti, da pravilno namestijo štartne
številke.
27.5. in 28.5 EAA miting v mnogoboju – organizator AD Maribor 98
Na tekmovanju sta bila prisotna le dva neizkušena štarterja. Naprava za zaznavanje napačnega

štarta ni delovala, pa tudi operater ni znal rokovati z njo. Zaradi tega je prišlo do nekaznovanih
pobegov.
Sklep 57: Potrebno bo čim prej organizirati tečaj za nove štarterje za vse zbore atletskih
sodnikov.
Iz poročil delegata in glavnega sodnika je razvidno, da plastelinska deščica ni bila v celoti
pripravljena v skladu s pravili za atletska tekmovanja. S plastelinom je bila napolnjena le zareza
pod kotom 45°. Zgornji del deščice pa je bil samo polakiran. Skok tekmovalca je sodnica
označila kot prestop in dvignila rdečo zastavico. Na ugovor tekmovalca in njegovega trenerja, so
poklicali glavnega sodnika, ki je odločil, da je skok veljaven, ker ni bilo vidnega odtisa na
plastelinski deščici. Na odločitev glavnega sodnika ni bila podana pritožba ne prvi ne drugi dan
tekmovanja v mnogoboju.
31.5. Savaria pokal – organizator AK Poljane
Organizator ni zagotovil vetromerov za teke v kratkih disciplinah in skok v daljino. To je bila
velika napaka, ki je povzročila tudi veliko škodo nastopajočim tekmovalcem, ker rezultati v
disciplinah, kjer je obvezno merjenje hitrosti vetra, rezultati niso priznani.
Sklep 58: Organizator mora v interesu zagotovitve regularnosti tekmovalnih rezultatov
zagotoviti vso potrebno opremo.
3.6. Miting in mednarodna atletska liga- organizator AD Mass
Tekmovanje je trajalo od 16.00 do 23.00. Zaradi združevanja več tekmovanj in preveč disciplin
tekmovanja trajajo zelo dolgo in zaradi tega sodniki zgubljajo koncentracijo.
Sklep 59: V primeru dolgih tekmovanj mora organizator zagotoviti dovolj sodniških žirij,
da bo sojenje lahko ves čas tekmovanja enako kvalitetno.
10.6. in 11.6. Finale APS za člane in članice – Organizator AD Kronos
Naprave za zaznavanje napačnega štarta ni bilo. Štarterska ekipa je bila neuigrana, zato je prišlo
do napake štarterske ekipe, tako da je morala ena štafeta ponovno sama na štart.
6.5. Mednarodna atletska liga, organizator AK Nova Gorica
Premalo sodnikov, zlasti pri tehničnih disciplinah.
K4.
Sklep 60: Strokovni odbor pripravi nov obrazec: Poročilo glavnega sodnika v prijavnici in
Navodila za delo glavnega sodnika v prijavnici.
Sklep 61: Zaradi novih vetromerov SOASS predlaga, da se v primeru meritev z njimi pri
tekih na 60 m meri interval 5 sek, pri tekih 80 m z ovirami in 60 m z ovirami pa 10 sek. O
tem se obvesti vse zbore atletskih sodnikov.
Sklep 62: Za zabeleženje opomina tekmovalcu se uvede enotna kratica – OPO
Zaključek seje ob 20, uri.
Zapisala:
Silva Pintar

