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ZAPISNIK
14. seje SO ASS
v Ljubljani, dne 17.1.2007, ob 17. 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.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika 13. seje SO ASS
Pregled dejavnosti v novembru in decembru 2006 in januarju 2007
Obravnava zapisnika s sestanka sveta ASS
Določitev kandidatov za G.S. in priprave za posvet z G.S.
Tečaj za štarterje
Tečaj za sodnike za hojo
Rebalans plana 2007
Obravnava obrazca »POROČILO G.S. V PRIJAVNICI«, njegove naloge in
določitev tekmovanj kjer bodo G.S. v prijavnici
9. Razno

Kl.
Zapisnik 13. seje SO ASS je bil potrjen.
K2.
V obdobju po sestanku sveta ASS, so bili vsem zborom razdeljeni oz. poslani zborniki Atletski
sodnik 2006,določeni so že bili glavni sodniki za 12 tekmovanj v decembru, januarju in
februarju. Predsednik strokovnega odbora je kontaktiral zbor v Novem mestu glede izvolitve
novega predsednika zbora.

K3.
Strokovni odbor je obravnaval zapisnik letnega sestanka Sveta ASS. Pri tem so bili izpostavljeni
naslednji pomembnejši zaključki, ki so jih podali udeleženci letnega sestanka sveta ASS:
- čim prej je potrebno izvesti izobraževanja o novih pravilih,
- čim prej je potrebno izvesti izobraževanja za nove štarterje
- predlaga se, da se sodniška oblačilo, kolikor je mogoče poenoti,
- podan je bil predlog za nakup video kamer za snemanje dogajanja na tekališču in
- predlaga se uvedba sodnikov »za rezervo« v sosednjih zborih z namenom hitrega
interveniranja pri pomanjkanju domačih sodnikov za izvedbo tekmovanja.
Zapisnik je bil po razpravi z določenimi popravki sprejet.

K4.
Člani sveta os obravnavali predloge za nove glavne sodnike in sprejet je bil SKLEP 73:
Na posvet za glavne sodnike se povabi vse dosedanje glavne sodnike in naslednje kandidate
za nove glavne sodnike:
- iz Brežic: Omerzu Henrik in Vladka Lopatič,
- iz Maribora: Dominik Krampl,
- Iz Kranja: Lado Konc
- iz Novega mesta: Janez Mohorčič in Dušan Okleščen in
- iz Ljubljane: Jure Novak.
Sklep 74: Na začetku se nove glavne sodnike razporeja na dolžnosti skupaj z izkušenimi, da
se privadijo na nove dolžnosti.
Za termin sestanka je bila predlagana sobota 24.3.2007 v veliki predavalnici Fakultete za šport.
Predlog tem:
- predstavitev sodniških napak, ki so se dogajale v pretekli sezoni
- predstavitev novih pravil, predvsem tistih kjer je prihajalo do napačnih interpretacij
- pisanje testov
K5.
Tečaj za nove štarterje bo po koncu zimske sezone (v aprilu) izpeljan po posameznih regijah.
K6.
Tečaj za nove sodnike za tekmovalno hojo se po koncu zimske sezone izvede v Ljubljani in naj
se povabi cca. 10 novih kandidatov.
K7.
Sklep 75: Stroški za izdajo novih Pravil za atletska tekmovanja se prenesejo iz finančnega
načrta za leto 2006 v finančni načrt za leto 2007.
K8.
Sklep 76: Glavne sodnike v prijavnici se v letu 2007 določa na tekmovanjih za državno
prvenstvo in kvalifikacijah ter finalu APS za vse kategorije tekmovalcev, ter na EAA
mitingu v Velenju in Evropskem pokalu v mnogobojih v Mariboru.
Na ostalih tekmovanjih na stadionu pa se zadolži ostale glavne sodnike, da so po potrebi tudi v
funkciji glavnega sodnika v prijavnici.
Sklep 77: Izdela se obrazec za poročilo glavnega sodnika v prijavnici
Sklep 78: Vse obrazce za poročila glavnih sodnikov je potrebno dat na internet.
K9.
Predlog tarif za povračilo materialnih stroškov sodnikov v letu 2007
Funkcija sodnika
€
Sodnik
10
Vodja sodnikov discipline
12
Vodja sodnikov tekmovanja
20
Glavni sodnik
20
Zaključek seje ob 20, uri.

Zapisal:
Andrej Udovč

