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ZAPISNIK
18. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 14. junij 2007 na
štadionu, v prostorih ŽŠD Ljubljana, ob 17,30.
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Igor
Godec, Silva Pintar, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar ter gosta Jože Hladnik in
Marko Račič.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 17. seje SO ASS
Pregled dejavnosti v maju in juniju 2007
Potrditev novih glavnih sodnikov
Ob izidu novih Pravil za atletska tekmovanja
Pregled poročil glavnih sodnikov
Razno

K 1. Zapisnik 17. seje je bil sprejet z manjšimi popravki.
K 2.
- Mariborskemu zboru je bila poslana čestitka ob izvolitvi novega upravnega
odbora.
- Poročilo o delu strokovnega odbora je bilo predano direktorju AZS
- do konca meseca junija so bili razporejeni vsi potrebni glavni sodniki.
K 3.
Predsednik je podal poročilo o ponovnih testih za pridobitev licence za glavne
sodnike.
Tako je za leto 2007 uspešno opravilo pisni izpit in pridobilo licenco za glavne
sodnike 51 sodnikov, 4 sodniki iz Murske Sobote pa bodo izpit opravljali ob prvi
priložnosti v Mariboru.
K 4.
Natisnjenih je bilo 1500 izvodov novih Pravil za atletska tekmovanja, od katerih jih
je bilo 918 že razdeljenih obstoječim atletskim sodnikom.
AZS se predlaga, da novim sodnikom ponudi nova pravila po proizvodni ceni.

Pravila bodo podeljena tudi vsem članom UO AZS, članom strokovnega odbora
ASS ter članom tekmovalne komisije AZS.
Pravila so že objavljena na spletni strani AZS, kjer jih bomo sproti posodabljali.
G. Jože Hladnik je ob tej priložnosti prebral tudi svoj pogled na nastajanje in
vsebino novih Pravil.
K 5.
12.5.07 Velika nagrada AZS – organizator AD Almont:
Samo en sodnik na stezi, črte sektorjev za mete so bile zarisane z enako napravo
kot se uporablja za nogometne stadione, kar je oteževalo poravke narobe zarisanih
sektorjev. Sklep 87: Organizatorju predlagamo naj v bodoče uporablja
plastične trakove.
25.5.07 Medklubski atletski miting – organizator AK Domžale:
Na stezi ni bilo sodnikov in nasplošno je primanjkovalo izkušenih sodnikov. Sklep
88: Sodniškemu zboru se ponovno pošlje gradivo o nalogah sodnikov na stezi.
26. in 27. 5. 07 Odprto prvenstvo Slovenije v mnogoboju – organizator AK
Poljane: na cilju ni bilo časomerilcev in primanjkovalo je tudi sodnikov na stezi in
vodja tekmovanja je bil tudi štarter. Sklep 89: Organizatorje se opozarja, da se
tekmovanj ne sme organizirati brez zadostnega števila sodnikov.
Sklep 90: Vodja tekmovanja ne sme biti tudi štarter.
30.5.07 Velika nagrada AZS – organizator AK Nova Gorica:
Pri teku na 800 m so bile postavljene prizme za označitev prehoda na notranjo
stezo samo na prvih treh stezah.
3.6.07 Velika nagrada AZS – organizator AD Mass:
Pri teku na 110 m z ovirami atlet ni bil zaustavljen po napačnem štartu. Sklep 91:
Sodniki na stezi imajo tudi nalogo pomagati sodnikom na štaru in ob
napačnem štartu zaustaviti tekmovalce.
K 6.
Zborom priporočamo, da izvedejo obnovitvene seminarje za sodnike do konca leta
2007.
Konec: 20.00
V Ljubljani, 14. junij 2007.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

