STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
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ZAPISNIK
17. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 20. julija 2011 ob 16.00 uri, v
prostorih AZS.
Prisotni: Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Igor Godec, Silva Pintar, Vladimir Vidmar,
Andrej Kotnik.
Neopravičeno odsotna: Alenka Maček Lebar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 16. seje
Pregled dela v obdobju junij – julij
Pregled zapisnikov glavnih sodnikov
Potrditev seznama kandidatov za seminar NTO
Razno

K 1.
Sklep 166: Zapisnik 16. seje je bil potrjen.
K 2.
V obdobju junij – julij so bile izvedene naslednje aktivnosti:
− Naročene in prejete ter zborom predane so bile majice in kape za nove sodnike ter izpeljane
zamenjave zaradi neustreznih velikosti.
− V skladu s sklepom prejšnje seje je bila pripravljena analiza starostne strukture sodnikov in
glavnih sodnikov.
Starostna struktura glavnih sodnikov
Starost
Število
Odstotek
65 in več
12
23
60-64
6
11
55-59
8
17
50-54
6
11
Pod 50
20
38
Skupaj
52
100

Starostna struktura sodnikov
Starost
Število
Odstotek
75 in več
41
4
70-74
34
3
65-69
45
4
60-64
54
5
55-59
57
5
50-54
83
8
40-49
192
17
30-39
237
22
20-29
235
21
Pod 20
52
5
Ni podatka
67
6
Skupaj
1.097
100
− Članica SO Alenka Maček Lebar se sej SOASS iz neznanih razlogov ne udeležuje od februarja.
Sklep 167: Predsednik SO ponovno poskuša vzpostaviti stik z Alenko Maček Lebar in se
dogovoriti o njenem nadaljnjem sodelovanju v SO.
− Na tekmovanjih se ponavljajo sodniške napake, ki so bile že večkrat izpostavljene tudi v
zapisnikih sej SO.
Sklep 168: Zbori atletskih sodnikov naj zapisnike sej SO obravnavajo in jih posredujejo
vsem članom svojega zbora.
Sklep 169: V septembru se pripravi sestanek s predstavniki zborov na temo organizacije dela
zbora in predstavitvijo dela SO. Sestanka se lahko udeležita največ dva člana vsakega zbora.
K 3.
Pri analizi poročil glavnih sodnikov ugotavljamo, da pogosto manjka natančnejši opis, ki
utemeljuje slabo oceno. Zaradi pomanjkljivih opisov pri analizi poročil Strokovni odbor ne more
verodostojno oceniti navedene napake in zato ni mogoče podati ustreznega priporočila ali sklepa,
ki bi pomagal organizatorjem in sodnikom, da se napake v prihodnje ne bi več pojavljale.
Sklep 170: Glavni sodnik mora poleg zapisanih ugotovljenih napak tudi pojasniti, ali so bile
napake odpravljene, in če ne, zakaj ne.
Sklep 171: Poročila glavnih sodnikov niso vedno na pričakovanem nivoju, zato bo potrebno
napisati priporočila oz. navodila za pisanje poročil.
Atletski miting za vse kategorije, Novo mesto, 26. 5. 2011
Teki – ročno merjenje – izvedena samo disciplina 3000 m zapreke M – 3 tekmovalci.
Skoki – oznak za zalet ni bilo. Uporaba delno samolepilni trakovi, delno kreda. Vodje sodnikov
posamezni disciplin brez rdečega traku.
Meti – VSD brez rdečega traku.
Ocena: teki 5
skoki 4,5
meti 5
Mednarodni atletski miting »Nova Gorica 2011«, Nova Gorica, 28. 5. 2011
Teki – brez obrazcev pri ročnem merjenju, zanašajo se na Timing. Premalo sodnikov, posebno na
stezi – na 100 m ovire jih ni bilo, na 800 m samo pri piramidah. Zapisnik ni bil dostavljen na
Timing.
Skoki – nivo mivke v jami za skok v daljino popravili. Ob odrivni deski čudne oznake – sklede. Pri
skoku v višino traku med stojali in podaljška ni bilo. Prosto vstopanje in odhajanje skozi več
vhodov. Prijavnica ni delovala, vhod na štadion je bil prost ne samo za tekmovalce. V začetku
tekmovanja gledalci in trenerji na tribuni, kasneje je bilo več ljudi na tekmovališču kot na tribuni.

Ocena: teki 3

skoki 4

Mikov mnogobojček in XV. Mednarodni miting »Priložnost za mlade«, Murska Sobota,
11. 6. 2011
Teki – stožci v krivinah so bili postavljeni na cca 18 m. Obrazcev za ročno merjenje na cilju ni
bilo. Sodnikov na progi ni bilo.
Skoki – ni bilo pripomočka za poravnanje prestopne deske, ni bilo samolepilnih trakov za
tekmovalce.
Meti – segmentni trakovi niso bili v skladu s pravili (elektroenergetski trak namesto bel 5 cm trak).
V sektorju sodnik ni imel zastavic, ni semaforja za prikazovanje rezultatov.
Ocena: teki 3,5
skoki 3,5
meti 3,5
Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju (U 14), Postojna, 18. 6. 2011
Slabo pisanje zapisnika pri tekih zaradi nove mlade sodnice, ki je prvič pisala zapisnik.
Pri daljini lesene oznake.
Ocena: mnogoboj 4
Atletski miting, Postojna, 18. 6. 2011
Zelo malo tekmovalcev. Ostalo v redu.
Ocena: 4
Prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke, Ravne, 18. in 19. 6. 2011
Zapisniki niso bili v celoti izpolnjeni, kar je bilo popravljeno po opozorilu. Tekališče je brez
notranjih robnikov, stožci so bili postavljeni samo do črte, ne na črto. Sodniki na stezi brez rumenih
zastavic, brez obrazcev za štetje krogov na cilju. Štarter brez komunikacije s tekmovalci, zato štart
ponovljen brez zelenega kartona oz. diskvalifikacije. Na cilju samo 2 časomerilca, ki sta merila
vse čase. Na stezi pri večini tekov brez sodnikov, izjema 100 m ovire in 400 m ovire. Ni bilo
nadzornika terena, posledično občasno več atletov in celo trenerjev na terenu. Tehničnega osebja je
primanjkovalo, tako da so to delo opravljali kar sodniki. Sodniki brez enotnih oblačil (v kratkih
hlačah in z neprimerno obutvijo).
Ocena: teki 3
Sodniki so še neizkušeni – pomožno osebje pa še ne pozna dovolj dobro svojega dela. Potrebno je
izobraževanje sodnikov.
Ocena: skoki 3
Pri krogli se zaustavitveni prag ne prilega h kovinskemu obroču kroga in ga je lahko dvigniti.
Sektor nepravilno izmerjen in označen s trakovi, ki jih veter lahko raznaša po sektorju. Pri vseh
metih nepravilno izmerjen in označen sektor. Pri kopju ni oznak za zaletišče. Pri kladivu so se
tekmovalci vedli skrajno neprimerno. Na meji žaljivega odnosa do sodnikov, tekmovalcev in
drugih oseb sta bila tekmovalca iz Brežic, ki sta s svojim skrajno neprimernim vedenjem in
ignoranco do ljudi in pravil negativno vplivala na druge tekmovalce in oteževala delo sodniški
ekipi.
Sklep 172: Glavni sodnik bi v tem primeru moral zaradi neprimernega vedenja na
tekmovanju tekmovalca opomniti z rumenim kartonom.
Ocena: meti 3
Prijavnica ni imela seznama dresov. Po prijavi tekmovalci zapuščajo prijavnico, nato pa nekateri
zamujajo voden odhod na tekmovališče.

Ocena: prijavnica 3,5
Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju U 12, Slovenska Bistrica, 19. 6. 2011
Zaradi dežja mokra in spolzka podlaga, voda na 1. stezi. Ostalo v redu.
Ocena dečki: teki, skoki, meti 4,5
Ocena deklice: teki, meti, skoki 4,5
Atletski miting za vse kategorije, Novo mesto, 20. 6. 2011
Pri troskoku ni bilo oznak za zalet – uporaba copat. Troskok se je začel s 15 min. zamudo – čakanje
na dostavo vetromera.
Ocena: skoki in meti 3,5
Odprto prvenstvo Gorenjske »Radovljica 2011«, Radovljica, 25. 6. 2011
Pri tekih ni bilo zapisnikarja. Sodnikov na tekih ni bilo, razen štarterja, pomočnika štarterja in
enega sodnika na cilju.
Pri skoku v daljino so bile prestopne deske z mivko, pripravljene deske s plastelinom so ostale v
skladišču. Trener AK Radovljica se je vmešaval v vse stvari, ki njemu niso bile všeč. Glavni sodnik
mu je izrekel opomin!
Pred tekmovanjem niso stehtali in izmerili kopja. To je bilo storjeno po opozorilu med
tekmovanjem. Metri za vse discipline so plastični.
Premalo izkušenj za organizacijo atletskega tekmovanja. Povabljeni sodniki iz Kranja, vendar je to
premalo.
Ocena: teki 2
skoki 4
meti 3
Državno prvenstvo za mlajše člane in članice, Koper, 25. in 26. 6. 2011
Finale 100 m Ž – Timing ni shranil čase in slike fotofiniša. Na cilju ni bilo časomerilcev, tako da so
z delegatom, glavnim sodnikom za teke in tekmovalkami ugotovili pravilen vrstni red, časov ni.
Ocena: teki 2
Skoki: ni poročila.
Ocena: skoki 0
Meti: Vodja sodnikov ni imel rdečega traku.
Ocena: meti 4
Prijavnica: Slaba disciplina tekmovalcev – sami odhajali na tekmovališče.
Ocena: prijavnica 2
16. mednarodni atletski miting, Velenje, 28. 6. 2011
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo. Na ciljni črti črni kvadratki 5 cm namesto 2
cm. Pri teku na 800 m postavljene rdeče kovinske zastavice na pa stožci, na opozorilo so postavili
pravilne stožce. Ni ciljnih stopnic, ni obrazcev za vrstni red tekmovalcev, ni ustreznih zapisnikov
za vpis krogov, sodniki na stezi niso imeli obrazcev in oznak za vpis napak.
Sodniki na cilju so stali čisto poleg steze in zakrivali pogled tekmovalcev in gledalcem na ciljni
semafor.
Sklep 173: Položaj sodnikov na cilju mora biti tak, da imajo dober pregled nad ciljno črto
(ciljne stopnice), hkrati pa ne smejo ovirati cilja in ciljnega semaforja.
Ocena: teki 3,5

Zapisnik skoka v višino je vodila starejša sodnica, ki ni obvladala komunikacije s tekmovalci (tuj
jezik). Tudi z merjenjem časa za poskus in uporabo rumene zastavice je imela težave. Zaradi gneče
na tekmovališču in slabše vidljivosti semaforja tekmovalci niso točno vedeli, kdo je na vrsti za
skok.
Pri skokih s palico so imeli zaplet z merilom za višino. Začetne višine 330 cm niso mogli nastaviti,
ker se na tej višini meter podaljšuje in je zato zaščiten z nekaj cm široko plastiko. Letvico so
nastavili na 350 cm in jo na obeh drogovih znižali za 20 cm. Oznake so bile narisane s kredo ali z
lastnimi trakovi tekmovalcev. Zapisnik je pisala pripravnica, ki še nima izpita. Zasluga za korektno
vodenje zapisnika gre predvsem pomoči atletske sodnice, ki je za Timing vpisovala v prenosnik
rezultate in ni bila del sodniške ekipe. Pri skoku v višino in skoku s palico ni bilo ustrezne
komunikacije, saj so si delili zaletni prostor. Predlog, da naj se višina in skok s palico začne z večjo
časovno razliko. Vodja sodnikov je vztrajal, da vodi zapisnik pri skoku s palico dekle, ki je le
enkrat vodilo zapisnik.
Ocena: skoki 3
Pri kopju ni bilo oznak za označitev zaleta tekmovalcev. Sodniki so pozabili meriti čas potreben za
izvedbo poskusa pri večini tekmovalcev.
Pri metu kopja je točka V oddaljena 2 cm premalo od prestopne črte, zato je bila razlika pri
merjenju s teodolitom in tračnim metrom. To so uskladili.
Ocena: meti 4
Sklep 174: Glede na rang tekmovanja (miting EAA) ugotavljamo, da je bila priprava
sodnikov na izvedbo tekmovanja preskromna, kar je vplivalo na kakovost sojenja. Zato
pozivamo zbor atletskih sodnikov v Velenju, da čim prej organizira izobraževalni seminar za
obstoječe in nove sodnike.
Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke Maribor, 2. in 3. 7. 2011
Sodnikov na stezi prvi dan večkrat ni bilo. Prvi in drugi dan težave s štartno napravo, kar je
povzročalo zamude. Tako je bila zamuda pri zadnji tekaški disciplini cca 30 min.
Ocena: teki 4
Prvi dan pri skoku v višino samo ena sodnica, ki so ji pomagali trije pomočniki. Premajhno število
sodnikov.
Ocena: skoki 3,8
Pri krogli ni bilo ure za koncentracijo in semaforista. Novi sodniki niso dobili majic in znakov, zato
niso bili enotno oblečeni.
Ocena: meti 4,2
Prvi dan samo ena sodnica v prijavnici (izvajala tudi tehtanje orodij), drugi dan dve, a je ena po
15 minutah odšla.
Ocena: prijavnica 3
Mednarodna atletska liga Maribor, 6. 7. 2011
Težave z vzpostavitvijo brezžične povezave z napravo za zaznavanje napačnega štarta, drugače ni
posebnosti.
Ocena: teki 4,5
Premajhno število sodnikov. Troskok se je začel z 20 min. zamudo, daljina člani pa z več kot
polurno, ker urnik ni bil prilagojen številu tekmovalcev.
Ocena: skoki 4

Krogla – ni bilo ure za koncentracijo.
Ocena: meti 4,5
Miting mednarodne atletske lige KRKA 2011, Novo mesto, 13. 7. 2011
Vodja sodnikov in ostali sodniki ne vedo, kako se vpisuje ročne čase in niso bili sposobni meriti
časov niti za prve tri tekmovalce. Ni stopnic za časomerilce. Sodniki na progi niso vedeli, kaj je
njihovo delo. Pri tekih na 400 m jih sploh ni bilo.
Ocena: teki 2,5
Pri skoku s palico pri članih ni bilo oznak za zalet – uporabili so kredo, za članice prinesli trakove
različnih barv. Zbledele talne oznake (črte). Pri daljini ni bilo ustreznega traku za razmejitev
doskočišča. Sodnico pri vetromeru je bilo potrebno poučiti o samem merjenju in pravilnem
vpisovanju podatkov v zapisnik.
Ocena: skoki 3,5
Vsa metališča so dotrajana in so bila malomarno pripravljena. Želja po metih disk na J strani
stadiona na neustreznem metališču. Segmenti pri krogli in kopju niso bili pravilni, kar je bilo pred
samim tekmovanjem popravljeno.
Ocena: meti 4
K 4.
Odziv za sodelovanje na seminarju za NTO je bil zelo dober, saj se je prijavilo 30 kandidatov.
Vabljeni so bili glavni sodniki, delegati in sodniki ranga I. Med prijavljenimi je tudi 6 sodnikov
ranga II. , vendar se za NTO zahteva, da so kandidati sodniki ranga I. Namen seminarja je, da bi v
prihodnosti razpolagali z bazo zares kakovostnih sodnikov z visokim znanjem. Predavatelja bosta
ATOs-a Gabrijel Ambrožič in Andrej Udovč.
Sklep 175: V septembru bo za prijavljene glavne sodnike ranga II. na sedežu AZS
organiziran izpit za pridobitev naziva sodnika I. ranga.
Sklep 176: Zgornja starostna omejitev za sodelovanje na seminarju in za opravljanje izpita
za NTO je 65 let.
Sklep 177: Udeležba na seminarju je za člani SO obvezna.
Sklep 178: Seminar bo potekal 19. in 20. ter 26. in 27. novembra 2011.
K 5.
Strokovni odbor je razpravljal o možnosti organizacije seminarja za vse slovenske štarterje, ki bi ga
vodil Alen Bell, mednarodni štarter, eden od osmih mednarodnih štarterjev z liste IAAF.
Seja je bila zaključena ob 20.15 uri

Zapisal: Andrej Kotnik

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

