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ZAPISNIK
13. seje SO ASS
v Ljubljani, dne 23.10.2006, ob 18. uri, v prostorih ŽŠD na Milčinskega 2.
Prisotni: Anton Majcen - predsednik in člani Franc Brinc, Silva Pintar, Vladimir Vidmar,
Gabrijel Ambrožič, Igor Godec, Andrej Udovč in gosta Jože Hladnik ter Marko Račič.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 12. seje SO ASS,
Pregled poročil glavnih sodnikov
Obravnava programa dela in načrta stroškov SO ASS za leto 2007,
Priprava na letni sestanek Sveta atletskih sodnikov Slovenije
Razno

Kl.
Zapisnik 12. seje SO ASS je bil potrjen z določenimi popravki.
K2.
14.10.2006 Miting v metu diska – organizator AK Krka Novo mesto
Na metališču za met diska ni bilo zaščitne mreže, ker je oskrbnik stadiona ocenil, da za tako
majhen miting ni potrebno. Glavni sodnik je tekmovalce in sodnike oddaljil na varno razdaljo, in
ker je bil stadion povsem prazen, dovolil tekmovanje.
14.9.2006 Prvi Alešev memorial- Atletski miting za pokal mesta Žalec – organizator AK Žalec
Tekmovanje je bilo zelo slabo organizirano; na cilju ni bilo semaforja za štetje krogov in zvonca
za zadnji krog; tekmovalci so nastopali brez štartnih številk; v teku na 1000 m je med pionirji
tekla tudi pionirka; tekmovanje se je pričelo z zamudo, ker so organizatorji in sodniki prišli
prepozno na teren; pri skoku v daljino tekmovalci niso imeli na voljo oznak za oznako zaleta;
ročno merjeni časi so bili v zapisnik zapisani v 1/100; štarter ni imel povratne pištole in kartonov;
improvizirani ročno napisani zapisniki
Sklep 71: Strokovni odbor poziva organizatorje in sodniške zbore, naj v prihodnje
odpravijo navedene pomanjkljivosti.
K3.
Strokovni odbor je obravnaval letni program dela in načrt stroškov SOASS za leto 2007.
Sklep 72: Sprejme se program dela in finančni načrt dela SOASS za leto 2007

K4.
Strokovni odbor je za Svet atletskih sodnikov, ki bo 11.11. v hotelu Lev sprejel naslednji dnevni
red:
1. Pozdrav predsednika SO ASS in izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja,
2. Podelitev srebrnih in zlatih znakov za 300 odnosno 500 sojenj, ter podelitev srebrne
plakete za 750 sojen in proglasitev častnega člana ASS,
3. Poročilo o delu SO ASS,
4. Poročilo častnega razsodišča,
5. Poročilo predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora,
6. Razprava po poročilih,
7. Analiza sojenj v letu 2006 in razprava
8. Seznanitev s Pravilnikom o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci
atletskih sodnikov Slovenije
9. Razno.
Za vodenje sestanka se predlaga Andreja Udovča in za vodenje zapisnika Silvo Pintar.
K5.
Ni bilo razprave
Zaključek seje ob 20, uri.

Zapisal:
Andrej Udovč

