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ZAPISNIK 
  

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

  

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

Opravičeno odsoten: Andrej Kotnik. 

Neopravičeno odsotna: Alenka Maček Lebar. 

  

Dnevni red: 

  

1. Potrditev zapisnika 15. seje 
2. Pregled dela v obdobju maj-junij 
3. Pregled zapisnikov glavnih sodnikov 
4. Potrditev seznama glavnih sodnikov 
5. Izobra�evanje za Nacionalne tehnične funkcionarje (NTO) 
6. Predstavitev sprejetih in predlaganih sprememb pravil 
7. Organizacijske zadeve 
8. Razno 

  

K 1. 

Zapisnik 15. seje je bil sprejet. 

  



 

K 2. 

V obdobju maj � junij so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

‐         Izvedeno je bilo izobra�evanje za nove �tarterje. Izobra�evanje je opravilo 11 kandidatov.  

‐ izvedeno so bila �e preostala predavanja in izpiti za nove sodnike, ter za napredovanja, tako da so 
bila skupno izvedena predavanja za 12 zborov. Izpite je skupaj uspe�no opravilo 124 kandidatov, od 
tega je 89 novih sodnikov. 

Sklep 145: Preostale zbore sodnikov se pozove, da izobra�evanja in izpite izvedejo v jesenskem 
obdobju. 

Sklep 146: Izpelje se naročilo tiskanja ustreznih znakov na majice za vse nove atletske sodnike in 
vse tiste, ki so napredovali v rangih. 

Ob tem ponovno opozarjamo na sklep Strokovnega odbora atletskih sodnikov Slovenije (�t. 107 z 
dne  2.2.2011), da predstavljata majica in kapa, ki ju je zagotovila AZS,  uradno uniformo atletskih 
sodnikov in ju je potrebno nositi na vseh uradnih tekmovanjih. Ker sta izbrana barva in kroj 
predvidena samo za atletske sodnike, enakih majic (po kroju in barvi) ostalo osebje, ki deluje v 
okviru priprave in izvedbe tekmovanje, ne more in ne sme nositi. 

Sklep 147: Do naslednje seje se pripravi strukturna analiza članov Zdru�enja atletskih sodnikov 
Slovenije 

Sklep 148: Pripravi se kratko poročilo o stanju in delu Zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije za 
naslednjo sejo UO AZS. 

‐ So je bil seznanjen z načrtom organizacije dela sodni�ke slu�ne na Balkanskem prvenstvu v 
atletiki za veterane, ki ga organizira AK Dom�ale. 

Sklep 149: Organizatorjem bo po potrebi s strani SO nudena vsa potrebna strokovna pomoč. Za 
potrebe izvedbe tekmovanja bomo imenovali ustrezne GS za teke, mete, skoke in maraton. 

 

K 3. 

Sklep 150: Zaradi bolj�e koordinacije s tekmovalno komisijo se v bodoče k točki obravnavanja 
poročil glavnih sodnikov vabi tudi g. Zdravka Peternelja. 

Sklep 151: Znova pozivamo sodnike in predvsem glavne sodnike, da na tekmovanjih delujejo 
aktivno in odgovorno pri organiziranju in izvajanju sodni�ke slu�be.  

Sklep 152: Tekom sezone je potrebno poročila glavnih sodnikov obravnavati vsaj enkrat mesečno. 

Kvalifikacije APS za člane in članice, Celje, 16. in 17.04.2011                                            



Zaradi blazin oz. prevleke je črta med stojaloma le delno vidna. Vetromer pri troskoku postavljen »na 
oko«. VSD na daljini ni vedel pravila obračanja glede na �tevilo tekmovalcev in vpra�al, kdo mora 
pripeljati tekmovalce. VSD na palici pri�el tik pred začetkom tekmovanja. Pri kladivu sodniki niso 
zapirali vrat.  

Ocena: skoki 3                        meti 3 

 Otvoritveni spomladanski atletski miting,  �alec, 21.04.2011                                                                

Testa pi�tole niso opravili. Vetromera pri daljini ni bilo. 

Ocena: teki  ?                                   skoki  3                          meti  4 

  Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih, Dom�ale, 22.04.2011                                                             

Test pi�tole ni bil opravljen. �tarter je pri�el 5 min. pred tekmovanjem, vodja sodnikov je zamudil 
tekmovanje, �tevec  krogov pri semaforju se je pogovarjal po mobitelu, prehitro obračal semafor, na 
drugi opomin pa odgovoril, da ima GS zadosti. Premalo sodnikov na progi, nad 5000 m jih ni bilo, ker 
sta pomagala pri delitvi vode.  

Ocena: 3 

   Atletski miting �entjur, �entjur, 07.05.2011                                                                       

Pri metu vortexa in kopja je sektor za cca 35 cm dvignjen nad ravnino zaleti�ča (nogometno igri�če). V 
sektorju je bil samo en  sodnik, prehitro dviganje zastavice pri metu kopja.  

Ocena: teki 4                               skoki 4                           meti 3,5 

  Ekipno prvenstvo Slovenije za mladince in mladinke, Velenje, 08.05.2011                                                       

Pri vi�ini ni bilo usposobljene osebe za vodenje zapisnika. Zapisnik je pisala kar sodnica, ki je istočasno 
vodila tekmovanje. Pri skoku s palico na začetku ni bilo rumene zastavice za označbo izteka časa 
izvedbe skoka, ni bilo označb organizatorja za zalet tekmovalcev. 

Pri daljini so za mizo za vodenje zapisnika sedele tri do �tiri mlade deklice, ki so na trenutke delovale 
neresno, moteče  in jezile sodnico. Isto pri troskoku. Glede na rang tekmovanja je bilo premalo 
sodnikov in pomočnikov. 

Pri metu krogle ni bilo ure za koncentracijo, ni bilo semaforista. Zapisnik je pisala oseba, ki ni bila 
sodnica, zato so bili napačni vpisi in veliko napak. 

Edina pomanjkljivost prijavnice premalo osebja, ki bi tekmovalce vodili na tekmovali�če in skrbeli za 
pregleden vnos orodja, tako da je moral vsak tekmovalec nesti svoje orodje. S tem je bila preglednost 
nad vnosom okrnjena. 

Pri tekih ni bilo sodnikov na stezi. Pri prvem teku na 800 m na prehodni črti niso bili postavljeni sto�ci. 

Ocena: teki  3,5         skoki 3,3                      meti 3,5                  prijavnica 4 



Tekmovalna komisije je v obravnavo posredovala izjavo Sa�e Mara� v zvezi s priznanjem rezultata v 
skoku v daljino Eme Barbič. 

Sklep 153: Da bi lahko obravnavali primer je potrebno pridobiti kopijo originalnega zapisnika in po 
potrebi izjave sodnikov na disciplini. 

  Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice, Ljubljana, 14. in 15.05.2011 

Zaradi de�ja je drugi dan potekalo tekmovanje v skokih v dvorani. Vodje sodnikov disciplin so bili 
izku�eni sodniki. Vse �irije so brezhibno opravile svoje delo. 

Ocena: teki 5                 skoki 5                                 meti 4                      prijavnica 5 

  Prvenstvo Slovenije v polmaratonu, Radenci, 21.05. 

 Vroče in soparno od 22 stopinj C do 26 stopinj C. 

 Tekmovalci so na �tart prihajali tudi od spredaj, zato so se pome�ali tekmovalci na 21 km in 42 km. 
Starej�i tekmovalci so ovirali atlete, ki niso mogli normalno �tartati. Potrebno bi bilo uvesti �tartne 
bokse po kvaliteti tekmovalcev. 

Ocena: 4 

  Atletski mednarodni miting mladih Memorial Vučko, Kranj, 21.05.2011                                                                        

Ocena: teki 4,5                        skoki  4,5                          meti 4,5 

  Otvoritveni miting »Koper 2011«, Koper, 22.05.2011                                                                       

Sodni�ke ekipe so delovale dobro, le premalo sodnikov na stezi. Manjkal je kontrolor terena, 
nadome�čala ga je prijavnica. 

Pri metu diska ni bilo merjenja časa za pripravo poskusa, saj je tekmovanje potekalo hitro. 

Ocena:teki 4                        skoki  ?                             meti 4 

Tekmovalna komisija je pri pregledu zapisnika v metu diska za mlaj�e mladince ugotovila, da je bil na 
zapisniku popravljen rezultat pri atletu Serajič Harisu, pri čemer se je k popravku podpisal vodja 
tekmovanja. Po naknadnem preverjanju dogodka pri glavnem sodniku se je izkazalo, da glavni sodnik 
za ta popravek ni vedel in je torej nastal po njegovi potrditvi zapisnika in s tem razglasitvi rezultatov 
za uradne. 

Sklep 154: Na podlagi razpolo�ljivih dejstev tako popravljenega rezultata ne moremo priznati kot 
uradnega. Hkrati tudi opozarjamo na določilo Pravil za atletska tekmovanja, da je glavni sodnik 
tisti, ki s svojim podpisom dose�ene rezultate razglasi za uradne. 

Sklep 155: Ker iz razpolo�ljivih dejstev izhaja močan sum, da je pri�lo do potvarjanja uradnih 
rezultatov primer predajamo v obravnavo disciplinski komisiji AZS. 

 Iz zapisnika za tekmovalno hojo je razvidno, da na disciplini niso sodili sodniki, ki imajo veljavno 
licenco za sodnike pri tekmovalni hoji. 



Sklep 156: Ker tekmovanje v tekmovalni hoji ni potekalo v skladu s Pravili za atletska tekmovanja, 
predlagamo TK AZS, da dose�enih rezultatov ne potrdi. 

 OPOZORILO: Ponovno opozarjamo na sprejeti sklep SO, da sodniki, ki so hkrati tudi trenerji (ali 
sorodniki) tekmovalcev, ne smejo soditi v disciplini, kjer nastopajo njihovi varovanci. 

Odprto prvenstvo Slovenije v mnogobojih, Ravne na Koro�kem, 21. In 22.5.2011 

Tekmovanje je bilo prvo tekmovanje, ki ga je Kak  kot organizator izvedel na Ravna, zato se je tudi pri 
sodnikih močno poznala večletna prekinitev v sojenjih na atletskih tekmovanjih in s tem povezano 
pomanjkanje organizacijskih in sodni�kih izku�enj. Da je tekmovanje potekalo v skladu s pravili sta 
tako veliko prispevala glavna sodnica in delegat AZS. 

Sklep 157: Na naslednje tekmovanje naj zbor povabi za vodje sodnikov discipline izku�ene sodnike 
iz sosednjih zborov, da pomagajo izpeljati tekmovanje in tako organizatorju zagotovijo dodatne 
izku�nje. 

Ocena �enske: prvi dan: 2,5; Drugi dan: 3 

Ocena mo�ki: poročila nismo prejeli 

Atletski miting Dom�ale Open, Dom�ale, 27.05.2011                                                

Urnik ni bil pravilno pripravljen. Istočasno naj bi skakali tekmovalci U 12 in U 14. Disciplina 
tekmovalcev dobra z veliko prisotnostjo star�ev ob skakali�ču. Zaradi slabe organizacije začetek 
tekmovanja z 20 minutno zamudo. Veliko pripomb � trenerjev in star�ev � na izdelavo urnika. 

teki   Ocena: 4    skoki Ocena: 2,5  meti Ocena: 4,5 

  Miting mednarodne atletske lige. Slovenska Bistrica, 29.05.2011                                  

Timing je imel samo 6 naprav za zaznavanje napačnega �tarta, od katerih ena ni delovala. �tarti so se 
izvajali brez teh naprav. Pri teku 100 m � 1. skupina so pozabili postaviti zadnjo 10 oviro. Delegat je 
odločil, da �tartajo v finalu A in B po prijavljenih rezultatih. (A finale 6 tekmovalk, Finale B 2 
tekmovalki). Naveden dogodek je te�ka napaka, ki je ni opazil nihče od uradnih oseb na tekmovanju 
(vodja tekmovanja, GS, tehnična slu�ba, sodniki na stezi) 

V B finalu članov na 100 m se ura za elektronsko merjenje ni spro�ila, predstavnik Timinga pa je to 
sporočil �tarterju �ele po 50 do 6o metrih. Delegat, glavni sodnik in tekači so se dogovorili, da se tek 
ponovi čez cca 30 min.     

Sklep 158: Operater na �tartni napravi mora imeti tudi pi�tolo, da z njo opozori na napako v 
delovanju naprave. 

Sklep 159: Tudi sodni�ki zbori si morajo priskrbeti svoje �tartne pi�tole za potrebe dela nadzornikov 
�tarta 

meti Dobro pripravljeno tekmovanje, dobro delo sodnikov. Organizator ni pripravil oznak za zalet pri 
metu kopja (in tudi ne pri daljini).  

Teki Ocena: 3  skoki Ocena: 4,5  meti Ocena: 4,5 



  Atletski miting za vse kategorije, Novo mesto, 03.06.2011                                               

Izvedeni samo disciplini 1000 m � in 1500 m M. Vse ročno merjenje, vrstni red 14 tekmovalcev 
pravilno določen. Pri skoku s palico 20 min zamude. Dvigovanje letvice pri skoku s palico za člane bilo 
napačno (prehod iz 195 na 240 cm). 

teki Ocena: 5  skoki Ocena: 3,5  meti Ocena: 5 

 Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke U 16, Ptuj, 04.06.2011                                                                

Črte na tekali�ču slabo vidne. Sodniki na cilju premalo izku�eni, za odčitavanje rezultata jih je bilo 
potrebno  podučiti. Na stezi ni bilo sodnikov, pri teku čez ovire ni bilo sodnikov pri ovirah. Pri 
predajah �tafet le en sodnik, na zavoju 200 m ni sodnika. Trenerji so bili na tekmovali�ču � ni bilo 
nadzornika. 

Teki Ocena: 3 

Pri kladivu in disku za�čitna mre�a ne ustreza predpisom. Čas za izvedbo poskusov ni bil merjen. 
Komisija za met krogle zaradi napačne informacije o začetku tekmovanja zamudila na prvo disciplino.  

Meti  Ocena: 3,95 

 Zaradi prepoznega prihoda sodnikov po tekmovalce, so občasno zamujali s prihodom na 
tekmovali�če. Drugi sodnik je prijavnico zapustil pred koncem tekmovanja. V prijavnico niso bile 
posredovane �tartne liste finalistov. 

 Prijavnica Ocena: 3,5 

Zelo opazno je bilo, da tekmovali�ča in naprave niso bila pripravljena in je bilo potrebno 
re�evati zadrege sproti, tik pred pričetkom izvajanja posamezne discipline. Zato so bili  
sodniki prepu�čeni svoji iznajdljivosti, kar je tudi z razlogom vplivalo na delo sodni�kih �irij 
(skok s palico � trenerji so posredovali glasne pripombe � ne uradne).  Sodni�ke ekipe so se 
sestavljale sproti, redko je bila konkretno določena sestava. 

 skoki ocena 3,6 

  Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke U 14 in U 12, Ptuj, 05.06.2011 

Zapisniki dostavljeni prepozno.(med tekmovanjem). Črte na tekali�ču slabo vidne. Sodniki na cilju 
zamudili �tart 60 m ovire (bili so na kosilu). Premalo sodnikov.  

Teki  Ocena: 3 

Pomočnikov za semafor ni bilo. Čas za koncentracijo ni bil merjen.  

 Meti Ocena: 3,25 

�tevilo sodnikov premajhno. Pohvala edini sodnici v prijavnici. Ena skupina tekmovalk je bila poslana 
na tekmovali�če prezgodaj. Vodja ene ekipe tekmovalk ni pravočasno oddal poimenske prijave �tafet, 
zato so zaplet re�evali na terenu. 



Prijavnica  Ocena: 4 

Tekmovali�ča in naprave so bila bolje pripravljena kot dan pred tem, ker je bilo večino 
postorjeno za tekmo, ki je bila  4. 6. 2011.   Očitno je, da vodja tekmovanja (kljub vsemu 
trudu) in vodja sodnikov tekmovanja svoje naloge nista opravila zadovoljivo. S tem je bilo 
bistveno ote�eno delo sodni�kim �irijam. Visoka ocena je dana izključno zaradi maksimalne 
anga�iranosti sodelujočih sodnikov in pomočnikov. 

skoki ocena: 4,5 

  Miting mednarodne atletske lige, Postojna, 05.06.2011                                                  

Pri ročnem merjenju časov so rezultate vpisovali na stotinke, pri vetromeru ni bilo zapisnikov, 
�tarterji so imeli napačen urnik, pri prvem �tartu nadzornik �tarta ni imel pi�tole, nepravilno 
preverjanje tekmovalcev na �tartu. Pri 100 m M  so se dekleta ogrevala  medtem , ko so bili 
tekmovalci za pripravljeni na �tart. Na cilju ote�eno merjenje časov, saj ni stopnic za merjenje. Pri 
elektronskem merjenju časov ni delovala naprava za napačen �tart.  

 Teki Ocena: 3 

VSD je večkrat sprejel klic po mobilniku in se med pogovorom umaknil s tekmovali�ča in ni bil 
pozoren na dogajanje med tekmovanjem. Pravila zahtevajo določene stvari od tekmovalcev, zato bi 
morali tudi sodniki dajati vzgled tekmovalcem. 

Skoki Ocena: 4 

Vodenje  tekmovanja pri metu kopja ni bilo v redu. GS je Vse sproti uvajal � klicanje, ponavljanje, niso 
določili vrstnega reda po 3. seriji niti po 5., če� , da to ni potrebno, ker je samo 8 tekmovalcev. 
Uvajanje sodnika za koncentracijo. Tekmovalci so se ogrevali na metali�ču. 

 Meti Ocena: 3 

 Miting mednarodne atletske lige, Celje, 08.06.2011                                                      

Premalo sodnikov na stezi. Sodniki na cilju niso uspeli določiti vrstnega reda v teku na 1000 m. 

Teki  Ocena: 3,5 

Pri skoku s palico ni bilo oznak za zalet. Premajhno �tevilo sodnikov pri vi�ini in troskoku. Istočasno je 
potekalo tekmovanje v skoku s palico in metu kladiva. Tekmovalci so bili opozorjeni na nevarnost. 
Zelo dobra koordinacija med VSD kladiva in palice. V bodoče priporočljivo sestaviti urnik tako, da bi 
bilo poskrbljeno za varnost.  

Skoki Ocena: 4,2 

meti Poročilo ni bilo oddano 

  

 



 Atletski pokal Slovenije (M + �) � finale, Celje, 11. in 12. 06.2011                                             

Napačna odločitev VSD na cilju pri imenovanju sodnika pri semaforju za �tetje krogov. Na 5000 m � so 
tekle 4 tekmovalke. Prve 3 tekmovalke so pretekle en krog preveč. Pri zadnji tekačici ko je bila �e v 
cilju, so sodniki zahtevali, da preteče �e en krog, vendar se je uprla. Delegat in glavni sodnik sta 
priznala samo uvrstitev, časov pa ne. Pomo�nih �tevilk za prikaz koliko krogov mora preteči �e 
pretečena tekmovalka niso imeli. Isto se je skoraj ponovilo pri  5000 m M, vendar so s pomočjo VSD 
nepravilnost popravili med tekom.  

Drugi dan je bil pri semaforju za �tetje krogov odličen sodnik. Razen na enotna oblačila pripombe tudi 
na pogovarjanje po telefonu in s tem na nezbranost. Časomerilci niso sedeli na stopnicah, ampak so 
se med tekom tekačev sprehajali. Drugi dan pri �tafeti 4 x 400 m M 3. tekač ekipe Kronos 3  ni imel 
niti klubskega dresa, niti svoje �tartne �tevilke (pripomnil je, da jo imata samo prvi in zadnji tekač). 

Pri teku na 800 m so tekmovalke tekle cca 30 m preden so jih ustavili zaradi napačnega �tarta. 

 Teki Ocena: 1. dan 3,   2. dan 4 

Ure za koncentracijo neuporabljene. Vsi zapisnikarji razen 2. dan daljina, troskok, so neizku�eni. 
Pomagali so VSD.  

Skoki Ocena: 1. dan   4     2. dan   5 

Delo �irij ote�eno zaradi pomanjkanja pomočnikov. Pri krogli ni bilo nosilcev krogle. �toparice za 
koncentracijo neuporabljene. Vsi tekmovalci niso pri�li iz prijavnice na teren skupaj.  

Meti Ocena: 1. dan   5     2. dan   5 

Prijavnica Poročilo ni oddano! 

 

K 4. 

20. 5. Je bil izveden �e drugi dodatni za opravljanje izpita. Tega so je udele�ilo 5 kandidatov. Skupaj je 
na seznam za leto 2011 uvr�čenih 53 glavnih sodnikov. 

 Sklep 160: Vse kandidate se pisno obvesti o pridobitvi licence za glavnega sodnika z informacijo o 
dose�enem �tevilu točk in razvrstitvi med vsemi, ki so uspe�no opravili preizkus znanja. Seznam 
glavnih sodnikov se objavi tudi na spletni strani AZS. 

Sklep 161: Do naslednje seje se pripravi strukturna analiza stanja glavnih sodnikov in strategija 
razvoja v povezavi z izobra�evanjem za NTO. 

 

K 5. 

Vsem glavnim sodnikom in delegatom AZS je bil posredovan poziv za prijavo na seminar za NTO. Do 
dneva seje je prispelo 13 prijav. 



Sklep 162: Ponovno se posreduje opomnik s pozivom za prijavo na seminar za NTO vsem tistim, ki 
se �e niso odzvali. Dodatno se �e individualno povabi primerne kandidate iz zborov od koder ni 
primernega odziva.  

K6. 

G. Ambro�ič je predstavil novosti v pravilih za atletska tekmovanja, ki jih je bodisi �e potrdil svet IAAF 
ali pa bodo predlagana v potrditev na kongresu IAAF. Vsi predlogi so zainteresiranim v angle�kem 
jeziku na ogled tudi na spletni strani IAAF. 

Sklep 163: Po sprejemu dopolnil Pravil za atletska tekmovanja se v najkraj�em mo�nem času 
pripravi njihov prevod in izda kot dodatek k obstoječim Pravilom. 

 

K7. 

Podana je bila informacija, da Hrva�ko zdru�enje pripravlja seminar za nove sodnike za tekmovalno 
hojo.  

Sklep 164: Ker imamo tudi v Sloveniji pomanjkanje tovrstnih sodnikov, bomo preučili mo�nost, da 
se tudi zainteresirani slovenski sodniki udele�ijo tega seminarja. 

Posamezni zbori so SO obvestili, da AZS v okviru �olskih tekmovanj priznava nadomestilo stro�kov v 
vi�ini 8�, kar je manj, kot je priporočilo SOASS. 

Sklep 165: AZS pozivamo, da na tekmovanjih v svoji pristojnosti in organizaciji upo�teva priporočila 
SO in priznava stro�ke v vi�ini, kot je bilo predlagano na 14. seji SOASS z dne 17.1.2007. 

Seja je bila zaključena ob 20.00. uri 

  

Zapisal: Andrej Udovč                                            Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r. 


