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ZAPISNIK
16. seje SO ASS
v Ljubljani, dne 3.4.2007, ob 17. uri, v prostorih ŽŠD na Milčinskega 2.
Prisotni: Anton Majcen - predsednik in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Igor
Godec, Silva Pintar, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar in gosta Jože Hladnik ter Marko Račič.

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

Pregled zapisnika 15. seje SO ASS
Pregled dejavnosti v februarju in marcu 2007
Pregled poročil glavnih sodnikov
Priprave za posvet z glavnimi sodniki
Razno

Kl.
Zapisnik 15. seje SO ASS je bil potrjen z manjšimi popravki.
K2.
Za obdobje do sredine aprila so bili določeni vsi GS.
Sedanji testi za nove sodnike in za napredovanja so usklajeni z novimi pravili za atl.
tekmovanja.
22.3. je predsednik podal poročilo o delu SOASS na seji UO AZS, ki je tudi sprejel načrt dela
za leto 2007.
Prevod Pravil za atletska tekmovanja je sprejel UO AZS in bodo predvidoma izdana do konca
aprila.
K3.
Točka je bila zaradi pomanjkanja časa preložena.
K4.
Za sestanek z glavnimi sodniki je bil sprejet naslednji dnevni red:
1. Pozdrav udeležencem.
2. Pisanje testov iz poznavanja pravil za atletska tekmovanja.
3. Predstavitev pravilnih odgovorov testov
4. Odmor
5. Obravnava organizacijskih problemov dela glavnih sodnikov

6. Obravnava poročil glavnih sodnikov v letu 2006.
7. Obnovitev nekaterih pravil za atletska tekmovanja.
8. Razprava in pobude za nadaljnje delo glavnih sodnikov
K5.
Sklep 81: Na seznam predavateljev za atl. pravila na tečajih za nove sodnike se doda
Markosa Ventina in Dušana Vučka iz ZAS Koper
Sklep 82: Do naslednje seje se pripravi predlog koliko je minimalni obseg predavanj za
nove sodnike (predlog je 10-12 ur).
-

predlagamo, da se nagrajuje predavatelje po tarifi, ki jo uveljavlja AZS. Vse
tozadevne informacije bomo poiskali pri direktorju AZS Borisu Mikužu.

-

sklep 83 Klubom se pošlje poziv, da prijavijo kandidate za nove štarterje in hkrati
se predvidoma 20.4. ob 16:00 pripravi obnovitveni seminar za sedanje štarterje.

-

Igor Godec je seznanil člane SOASS, da je ZAS Maribor opravil volilni zbor,

-

Predsednik je seznanil člane SOASS, da ZAS Ljubljana pripravlja sestanek s predstavniki
klubov glede izplačila stroškov dela sodnikov.

Zaključek seje ob 20, uri.

Zapisal:
Andrej Udovč

