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ZAPISNIK
17. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 10. maja 2007 na
štadionu, v prostorih ŽŠD Ljubljana, ob 17,30.
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Igor
Godec, Silva Pintar, Vladimir Vidmar ter gosta Jože Hladnik in Marko Račič.
Opravičeno odsoten Andrej Udovč.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 16. seje SO ASS
Pregled dejavnosti v aprilu in maju 2007
Poročilo o posvetu z glavnimi sodniki
Pregled poročil glavnih sodnikov
Razno

K 1. Zapisnik 16. seje je bil sprejet z manjšimi popravki.
K 2. SO ASS je sodeloval pri izvedbi tečajev za nove sodnike in sodnike za
napredovanja. Tečaji so bili v Kopru, Žalcu in v Ljubljani.
V Ljubljani je 20. 4. 07 potekal obnovitveni seminar za sedanje štarterje.
V Mariboru so izvolili nov UO sodnikov v sestavi:
Predsednica Mojca Ritlop-Vrbovšek, podpredsednik Igor Godec in člani Silvana
Koren, Robert Škrabl, Mateja Hojs. Novemu UO želimo uspešno delo in
sodelovanje.
K 3. V Ljubljani je na Fakulteti za šport, 14. 4. 07 potekal posvet z glavnimi
sodniki. Od 62 vabljenih se je posveta udeležilo 41 povabljencev. Manjkajoči so
bili opravičeno zadržani. Od 38 glavnih sodnikov, ki so pisali teste, jih je 27
opravilo zelo dobro, 6 zadovoljivo in 5 slabše.
Sklep št. 84. Vabili bomo 15 sodnikov iz sodniških zborov z nazivi mednarodni
ali državni sodnik, da opravijo izpite za nove glavne sodnike.
Franc Brinc je zastavil vprašanje, kako pri troskoku namestiti več odrivnih desk?
Sklep št. 85. Zagotoviti je treba, da skakalci varno doskočijo v jamo. Na
posamezni tekmi ni potrebe za več kot tri odrivne deske. Namestijo se na
razdaljah v polnih metrih (ne na polovico metra). Pri izvedbi troskoka z več

odrivnimi deskami priporočamo, da najprej skačejo skakalci z odrivne deske,
ki je najbližje jami. To priporočilo velja za prve tri serije.
S
K 4. Poročila GS prihajajo redno v dogovorjenem roku. Tekmovanje v Velenju je
bilo v redu. V Žalcu je bil Spomladanski medklubski miting za mlajše kategorije
opravljen ob pomoči celjskih sodnikov.
V Ljubljani so bile kvalifikacije APS za člane in članice. Tekmovanje je potekalo
brez problemov (razen prezgodnjega datuma izvedbe 21. in 22. aprila 2007).
V Novi Gorici je bil mednarodni atletski miting. Sodnikov na stezi ni bilo. Pri
štafetah so bili prisotni samo dva ali trije sodniki. Ponovno opozarjamo, da
premajhno število sodnikov ogroža regularnost tekmovanja.
Sklep 86: Glavni sodnik mora pri ocenjevanju upoštevati tudi popolnost žirij.
K 5. Glavni sodniki so predlagali, da bi bile njihove oznake nekoliko ožje in
svetlejše barve.
Želja sodnikov je tudi, da bi jih pravočasno in dovolj zgodaj obvestili o njihovih
zadolžitvah (kaj, kje in kdaj).
Direktorja AZS Borisa Mikuža se obvesti, da se SO ASS ne strinja s sprejetim
finančnim načrtom o nagrajevanju predsednika in tajnika našega odbora.
Nagrajevanje naj bo enako za vse predsednike komisij in odborov. Sedanja delitev
nikakor ne ustreza dejanski aktivnosti posameznikov.
Glavna sodnica za teke Kristina Škibin predlaga, da se posameznim zborom
izrečejo tudi pohvale, ne samo graje za napake.
SO ASS ceni delo sodnikov in meni, da je že z oceno v redu izrečena pohvala.
Pri vseh napakah pa se tudi učimo in o njih poročamo, da se ne bi ponavljale.
V Kranju, 11. maja 2007.
Zapisnikarica:
Silva Pintar

