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ZAPISNIK 
  

15. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 21. aprila 2011  ob 16.00 uri v 
prostorih AZS. 

  

Prisotni: Gabrijel Ambro�ič, Silva Pintar, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar. 

Opravičeno odsotna: Igor Godec, Andrej Kotnik. 

Neopravičeno odsotna: Alenka Maček Lebar. 

  

Dnevni red: 

  

1.    Potrditev zapisnika 14. seje 

2.    Pregled dela v obdobju marec � april 2011  

3.    Pregled poročil glavnih sodnikov 

4.    Ocena posveta z glavnimi sodniki 

5.    Razno 

  

K 1. 

Zapisnik 14. seje je bil sprejet. 

  



 

K 2. 

V obdobju marec � april so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

‐         Posredovan je bil poziv zborom, da predlagajo kandidate za nove �tarterje. Odgovorilo je pet 
zborov in predlagali so 12 kandidatov. 

Sklep 129: Seminar za nove �tarterje (izobra�evanje in izpiti) bodo v Celju 18. in 19. maja 2011 od 
16.‐20. ure. 

Sklep 130: SO določa skladno s pravili tri koordinatorje �tarta. To so: Franc Hafner, Darko Zorjan in  
Gabrijel Ambro�ič. V posameznih zborih so starej�i in mlaj�i �tarterji in bodo s pomočjo 
koordinatorjev uskladili delo �tarterjev, da bodo delali vsi enotno. 

‐         izobra�evanja sodnikov so potekala v Kočevju, Postojni, Mariboru, Celju z okolico 

‐         v Ljubljani bo izobra�evanje za nove sodnike v maju 

Sklep 131: V septembru 2011 se organizira posvet za predavatelje. 

‐ Na podlagi vloge je AZS pridobila licenco za izvajanje izobra�evanj za NTO (nacionalna uradna 
oseba) . 

Sklep 132: V septembru oz. oktobru se bo prvič organiziralo v skladu z dovoljenjem IAAF 
izobra�evanje za NTO (nacionalna uradna oseba) po programu IAAF. Izobra�evanje bo trajalo 4 dni 
(2 vikenda). Na izobra�evanje bodo povabljeni vsi glavni sodniki. Dolgoročni cilj je, da se vsi 
delegati in glavni sodniki udele�ijo tega seminarja. Izmed udele�encev, ki bodo uspe�no opravili 
zaključni izpit, bosta 2  z najbolj�imi rezultati predlagana za udele�bo na naslednjem seminarju za 
ATO (evropski tehnični delegat) v letu 2013. 

Letos so načrtovana tri meddr�avna tekmovanja, katerih naj bi se udele�ili tudi po trije sodniki, ki 
bodo potovali skupaj z reprezentanco. 

 Sklep 133: Sodnike za udele�bo na posameznem tekmovanju bo imenoval SO. 

 

K 3. 

Zimsko prvenstvo v metih za člane in članice, MLCE in MLKE Celje 05.03.2011‐ Organizator AD 
Kladivar  

Zapisničarji so imeli te�ave pri razporeditvi tekmovalcev po 3. in 5. seriji. Urnik tekmovanja je bil 
preveč zgo�čen in prihajalo je do zamud. Sodniki niso imeli enotnih oblačil, niti niso nosili sodni�kih 
znakov. Glede na �tevilo tekmovalcev in zgo�čenost urnika je bilo premalo sodnikov. 

Končna ocena dela sodni�kih slu�b: s 4 popravljena na 3 

 



Prvenstvo Slovenije v dvorani v mnogobojih Slovenska Bistrica 05. in 06.03.2011 ‐ Organizator AK 
�tajerska 

Sodniki niso imeli enotnih oblačil. �tarter je deloval sam brez pomočnikov. �tarter je bil Darko 
Tement, ki je bil pred leti izključen iz sodni�kega zbora Maribor zaradi nepravilnosti. S tem mu je bil 
ukinjen status sodnik � �tarter. 

Sklep 134: Organizator AK �tajerska je naredil veliko napako, ker za izvedbo tekmovanja ni 
kontaktiral ZAS Maribor in je na tekmovanju delovala oseba, ki ni sodnik � �tarter. Organizatorje 
ponovno pozivamo, da se ustrezno pove�ejo z zbori atletskih sodnikov in tako zagotovijo ustrezno 
�tevilo sodnikov s primernim rangom. 

Sodnika v sektorju meta krogle nista bila ustrezno razporejena (vsak na eni strani sektorja) in tako ne  
dovolj natančna pri določanju odtisa orodja. Pri skoku v vi�ino pionirke so sodniki dvigovali letvico po 
5 cm namesto po 3 kljub opozorilu trenerja. 

Sklep 135: Glavni sodnik in delegat sta odgovorna za ustrezno razporeditev sodnikov na 
tekmovali�čih, če tega ne naredi vodja sodnikov discipline. 

Končna ocena dela sodni�kih slu�b:  teki: s 4 popravljeno na 3; skoki: s 4 popravljeno na 3,5; meti: 4 

 

Atletski miting Brigite Bukovec Ljubljana 12.03.2011  

 Premajhno �tevilo sodnikov pri tekih, ni bilo ročnega merjenja časov, rezultati niso bili objavljeni na 
oglasni deski. 

Sklep 136: AK Brigita Bukovec mora pri organizaciji tekmovanj upo�tevati določila Pravil za atletska 
tekmovanja in Razpise tekmovanja in s tem zagotovi ustrezne pogoje atletom za atletsko 
tekmovanje. 

Končna ocena dela sodni�kih slu�b:  teki: s 3,8 popravljeno na 3; skoki: 4,3 

  

Otvoritveni atletski miting Bled 09.04.2011 � AK Bled 

Premajhno �tevilo sodnikov pri tekih, ni bilo ročnega merjenja časov, bile so te�ave pri obdelavi 
rezultatov. Ni bilo poskrbljeno za nadzor teren, zato so se na tekmovali�ču nahajali tudi trenerji in 
star�i. 

Sklep 137: AK Bled mora pri organizaciji tekmovanj upo�tevati določila Pravil za atletska 
tekmovanja in Razpisov tekmovanja in s tem zagotovi ustrezne pogoje atletom za atletsko 
tekmovanje. 

Končna ocena dela sodni�kih slu�b:  teki: 4; skoki: 4 

 Sklep 137: Vsem sodni�ke zbore ponovno opozarjamo, da morajo sodniki vedno nositi kape kot del  
sodni�ke opreme, ter majice kadar je vreme temu primerno, drugače pa sodni�ke znake. 



 K 4. 

Posvet z glavnimi sodniki je bil izveden 19.3.. Udele�ilo se ga je 49 udele�encev. Za vse, ki se niso 
mogli udele�iti posveta je bil 15.4. organiziran dodatni termin za opravljanje izpita. Tega so se 
udele�ili 4 udele�enci. 

 Sklep 138: Vsi, ki so uspe�no opravili izpit za GS, so uvr�čeni na seznam glavnih sodnikov za leto 
2011 (seznam v prilogi).  

Sklep 140: Vse kandidate za GS, ki so bili neuspe�ni pri izpitu za GS, opravičeno in neopravičeno 
odsotni, se ponovno povabi na preverjanje znanja, ki bo 20. maja 2011 ob 17. uri v prostorih AZS v 
Ljubljani.  

Sklep 141: Sodni�ke zbore, kjer primanjkuje glavnih sodnikov, se ponovno pozove, da predlagajo 
izmed sodnikov rang 1 (biv�i MS) kandidate za glavne sodnike. 

  

K 5. 

Sklep 142: Na podlagi poročil o opravljenih seminarjih in izpitih za nove sodnike in napredovanja se 
naroči dotisk ustreznega �tevila sodni�kih majic. 

Sklep 143: Pripravi se nove obrazce za prijavo k izpitu za nove sodnike, za napredovanja in za 
poročila GFS ter popravi teste za sodnike in odgovore. 

Sklep 144: Pripravi se dopolnjen predlog za vsebino podatkovne baze o atletskih sodnikov v 
informacijskem sistemu AZS. 

Seja je bila zaključena ob 19.30. uri 

  

Zapisala: Silva Pintar                                            Predsednik SOASS: Andrej Udovč 


