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ZAPISNIK
11. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 29. septembra 2010 ob 16.00. uri
v prostorih AZS.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar, Andrej Udovč, Silva Pintar, Igor Godec in Alenka
Maček Lebar..
Odsoten: Andrej Kotnik (opravičeno),
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje SO ASS
2. Obravnava Pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci
atletskih sodnikov Slovenije – G. Ambrožič
3. Izdelava majic za sodnike - G. Ambrožič
4. Obravnava poročil GS – V. Vidmar in ostali
5. Razno

K1.
Zapisnik 10. seje je bil sprejet. Iz predhodnih sklepov še vedno ni bil realiziran prevod IAAF
priročnika za delo štarterjev.

K 2.
Člani SO so obravnavali Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci
atletskih sodnikov Slovenije, ki je potreben dopolnitve zaradi uskladitve z IAAF sistemom
izobraževanj za atletske sodnike. Ugotovljeno je bilo, da je za izpolnjevanje zahtev, ki jih pred
sodniške organizacije postavlja IAAF, potrebno posvetiti večji poudarek permanentnemu
izobraževanju atletskih sodnikov.
Sklep 90: SO poziva vse zbore, da v letni program dela za leto 2011 vključijo program
izobraževanj za obstoječe sodnike.
Sklep 91: V programu dela SO je potrebno predvideti izobraževalni seminar za predavatelje
in posodobiti obstoječi seznam predavateljev s podelitvijo novih licenc.

K3.
Sklep 92: Kot enotna uniforma so bile naročene majice temnomodre barve in kape
svetlomodre barve. Na majicah bodo na podlagi posredovanih seznamov ustrezni sodniški
znaki že natisnjeni.

K4.
PRVENSTVO SLOVENIJE ZA ST. ML. N. GORICA, 3. in 4. 7. 2010
poročilo je brez ocen posameznih žirij
pred tekom 3000 m zapreke vodne zapreke niso mogli dvigniti na višino 91,4 cm (višina je
bila 70 cm), zato doseženi časi niso bili veljavni, velja pa vrstni red.
- zaradi napačno ugotovljenega vrstnega reda sta prvi in drugi tekmovalec pri skoku v višino
izvajala dodatne skoke za 1. mesto. GS je naknadno razveljavil zapisnik za dodatne skoke in
se tekmovalcema opravičil.
Sklep 93: Tovrstne napake so nedopustne. GS mora svoje delo razporediti tako, da je ob
zaključku tekmovanja prisoten na posamezni disciplini in lahko potrdi zapisnik.
- kontrolo tekmovalcev so izvajali neredno, saj so sodniki iz prijavnice odhajali sodit drugam.
Kontrolo je opravljala glavna sodnica in tekmovalci so sami odhajali na tekmovališča
- sodniki niso imeli znakov, VSD pa ne rdečega traku
- niso merili časov za poskuse
- pri krogli so napačno označevali nepravilne mete
Sklep 94: Glede na ugotovljene napake SO meni, da je potrebno ocene dela sodnikov v
prijavnici in pri metih zmanjšati
-

15. MEDNARODNI ATL. MITING VELENJE, 1. 7. 2010.
- tekmovalci so na štart prihajali z napačno pritrjenimi številkami
OP SLOVENIJE ZA ČLANE IN ČLANICE, VELENJE, 17. in 18. 7. 2010.
- ni bilo sodnika pri el. merjenju
- na začetku tekmovanja pri tekih ni bilo časomerilcev (100 m Ž). Žirijo so sestavili naknadno
po posredovanju GS
- na stezi so bili le 4 sodniki pri štafetah, sicer pa jih ni bilo
- pri teku 3000 z zaprekami je bil nivo vode v jami prenizek za 10 cm
Sklep 95: Glede na ugotovljene napake SO meni, da je potrebno ocene dela sodnikov
zmanjšati
21. MEDNARODNI MITING KRKA 2010, N. MESTO, 13. 7. 2010.
sodniki niso merili časov za koncentracijo
pri vseh sektorjih so na prvih desetih metrih manjkale črte
sodniki na tekališču so pred tekom na 800 m postavili stožce na štartno črto za 1500 m, po
posredovanju GS pa so jih postavili pravilno
- na tekališču so bili le trije sodniki pa še ti brez rumenih zastavic in ostalih pripomočkov
- sodnika pri el. merjenju ni bilo
- doskočišče za skok v daljino ni bilo omejeno s trakom – bilo je preširoko
- pri daljinskih skokih niso merili časov za poskuse
- pri troskoku ni bilo oznak za zalet
- nekateri sodniki so bili neprimerno oblečeni (kratke hlače in natikači)
Sklep 96: Glede na ugotovljene napake SO meni, da je potrebno ocene dela sodnikov pri vseh
disciplinah zmanjšati
-

I. ATLETSKI MITING MLADIH UPOV, Domžale, 4. 9. 2010.
- ni bilo sodnika pri el. merjenju
- pri daljini ni bilo oznak za zalet
- sodniki so bili brez sodniških znakov
Sklep 97: Glede na ugotovljene napake SO meni, da je potrebno ocene dela sodnikov
zmanjšati

MITING MEDNAR. ATL LIGE, Ljubljana, 29. 8. 2010.
- časomerilci niso merili časov od 5. mesta naprej in so rezultate prepisovali s semaforja
- pri štartu na 100 m Ž je bolgarska tekmovalka štartala že pred strelom, štarterji pa so ji kljub
evidentnemu “pobegu” pokazali zeleni karton
- pri štartu na 100 m F M je nigerijski tekmovalec tik pred strelom trznil s telesom in
sprovociral ostale tekmovalce, da so štartali. Štarterji so mu najprej pokazali rdeči karton.
Nato je ugovarjal štarterju, ki je ugovor upošteval in pokazal zeleni karton. Naprava za
napačen štart namreč naj ne bi registrirala napačnega štarta. GS je predlagal diskvalifikacijo,
ker je bil “pobeg” očiten.
Sklep 98: Sodnik/štarter ne more odločati o ugovoru. To je v izključni pristojnosti glavnega
sodnika
- sektorske črte za met krogle so bile markirane z belim prahom, sektor pa je bil preozek za 55
cm (na 20 m). Sektor so pred začetkom tekmovanja popravili.
- na mitingu (pred glavnim tekmovanjem) tekmovalci niso imeli štartnih številk
MITING CELJSKIH KNEZOV – MITING MEDNAR. LIGE
- VSD pri skoku s palico ni imel rdečega traku
- pri skoku v daljino in troskoku niso merili časov poskusov
- pri daljini so imeli dve indikatorski deščici, ki pa sta bili ukrivljeni – izbočeni – in se nista
prilegali ležišču
- pri troskoku je zapisničarka prišla, ko se je tekmovanje že pričelo
- pri palici je VSD prišel, ko so se tekmovalci že pol ure ogrevali na tekmovališču
APS ZA ML. MLADINCE IN MLADINKE PTUJ, 4. 9. 2010
- tekmovalci za met kopja so se ogrevali ob sektorju za met kladiva, ko je tam tekmovanje še
potekalo
TROBOJ REPREZENTANC ML. ČLANOV CZE-HUN-SLO CELJE, 11. 9. 2010
- pri višini niso merili časov poskusov
- pri ženski palici niso bili vpisani končni rezultati
- ni bilo sodnika pri el. merjenju
- ob tekališču so bili le štirje sodniki
- za teke in skoke je bil na voljo le en vetromer
- med tekom na 1500 m so bile postavljene ovire za 110 m na šestih stezah, tako da so imeli
tekači za tek le dve stezi
APS ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U-14 in U-12 CELJE, 19. 6. 2010.
- ni bilo sodnika pri el. merjenju
- premalo sodnikov na stezi
trener TRK je podal ugovor zaradi diskvalifikacije štafete 4 x 200 m. Tekmovalec je
prehitro zapustil svojo (tretjo) progo in tekel po notranji. Ugovor je bil zavrnjen
- tekmovalci so sami prihajali na štart
5. ALEŠEV MEMORIAL ŽALEC, 16. 9. 2010
-

na stezi ni bilo sodnikov, na cilju pa le dva, ki pa nista merila časov
časov za poskuse niso merili
ni bilo originalnih zapisnikov
ni bilo vetromerov
ni bilo oznak za zalet
elektronska merilna naprava nima certifikata IAAF
krogle niso bile stehtane in označene

K5.
1. Člani SO so bili seznanjeni z dopisom Andreja Poljanca in ga obravnavali v delu, ki se
nanaša na pripombe na sodniško delo.
Sklep 99: Strokovni odbor pavšalnih pripomb Andreja Poljanca ne more sprejeti. V
dokumentaciji, ki nam je na voljo s tekmovanj v zadnjih letih, namreč nikjer ni zabeleženo,
da bi se tekmovalec Andrej Poljanec, ali kdor koli drugi v njegovem imenu ali imenu drugih
tekmovalcev v skoku s palico, kadarkoli poslužil s 146 členom predpisanega postopka ugovora
in/ali pritožbe zaradi v njegovem dopisu opisanih pristranskosti sodnikov. Zato smatramo, da
so njegove trditve neutemeljene in neresnične ter pričakujemo opravičilo.
2. Člani SO so obravnavali dopis Ksenje Predikaka. Po preučitvi še dostopne dokumentacije o
dogodku, ki je opisan v pritožbi, ugotavljamo da sta tako tekmovalec Luka Rugelj, kot
njegova trenerka imela vse možnosti, da se takoj na tekmovanju prepričata o pravilnosti
odločitve sodnikov (ogled indikatorske plastelinske deščice pred odstranitvijo) oz. sprožita
postopek ugovora in pritožbe po 146 členu, česar pa nista izkoristila.
Sklep 100: Ker niso bile izkoriščene vse možnosti, ki jih predvidevajo Pravila za atletska
tekmovanja smatramo pritožbo za neutemeljeno.
3. Predsednik SO Vladimir Vidmar je člane SO ustno obvestil o svojem namenu, da z novim
letom odstopa z mesta predsednika.
Konec seje ob 19.30. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

