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ZAPISNIK 
 
19. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 11. september 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 gost Jože Hladnik. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 18. seje SO ASS 
2. Pregled dejavnosti v juliju in avgustu 2007 
3. Poročilo s kongresa IAAF v Osaki 
4. Obravnava dopisa g. Slavka Črneta 
5. Pregled poročil glavnih sodnikov 
6. Izobraževanje 
7. Priprava na letni sestanek sveta ASS 
8. Razno 

 
 
K 1.  Zapisnik 18. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   
- Za tekmovanja do konca septembra so bili razporejeni in obveščeni vsi glavni 
sodniki 
- na tekmovanjih v Novem mestu in na Ravnah je strokovni odbor pomagal pri 
izvedbi tekmovanja in pri zagotavljanju potrebnih sodnikov iz drugih zborov, z 
nasveti pri organizaciji pa smo pomagali zborom v Kopru in Šentjerneju 
- vsem finalistom SP so bile poslane čestitke v imenu sodniške organizacije 
- redna obnovitvena izobraževanja so dogovorjena z zbori v Mariboru, Brežicah in 
na Ravnah 
- pripravljeni so predlogi za izvedbo izobraževanj 
 
K 3. 
G. Ambrožič je poročal o novostih v atletskih pravilih, ki so bile sprejete na 
kongresu IAAF. 
Sklep 90: Spremembe in dopolnitve pravil se pripravijo, ko prejmemo čistopis 
novih pravil. Na spletni strani AZS bodo objavljena tekoča veljavna pravila, 



pripravi pa se tudi poseben tiskan dodatek sprememb za tiskano verzijo 
pravil.    
 
K 4. 
Strokovni odbor je obravnaval dopis g. Slavka Črneta v zvezi z diskvalifikacijo 
atleta AD MASS Petra Šajna v teku na 400 m ovire na državnem prvenstvu 29.7.07 
v Novi Gorici. 
Sklep 91: Odločanje o dogodku se preloži do naslednje seje, ko se pridobi 
celovita dokumentacija o dogodku. 
 
K 5. 
26.6.07 Mednarodni atletski miting  Velenje – organizator AK Velenje: 
- pohvala glavnemu sodniku v prijavnici za izčrpno poročilo 
- delegat AZS je v svojem poročilu navedel, da je odrivna deska na daljini tekom 
tekmovanja, čeprav je bila povsem nova  a iz neustreznega lesa, povsem razpadla. 
Tega glavni sodnik za skoke v svojem poročilu ni navedel, čeprav bi to moral 
navesti ob opisu stanja tekmovališč. 
- pri skoku v daljino sodniki po opravljenih treh skokih pri določanju novega 
vrstnega reda tekmovalcev niso upoštevali tekmovalca, ki je imel do tedaj tri 
neuspele poskuse, čeprav je bilo v konkurenci samo 8 tekmovalcev. Napaka je bila 
odpravljena pravočasno, tako da nihče od tekmovalcev ni bil oškodovan. 
- pri skoku ob palici je bila letvica na nosilcih nameščena postrani. 
- časomerilci na cilju niso uporabljali ciljnih stopnic in merili so tekmovalce po 
stezah in ne po vrstnem redu prihoda v cilj.  
Sklep 92: Sodnike se opozarja, da se čas tekmovalcev meri po doseženi 
uvrstitvi in ne po stezah. Ravno tako je obvezno uporabljati ciljne stopnice, ki 
so lahko samostojne ali del tribune. 
- zaustavni prag pri suvanju krogle ni bil pravilno in dovolj čvrsto pritrjen.  
Sklep 93: Zaustavni prag je potrebno pravilno in čvrsto pritrditi, da lahko 
nudi tekmovalcem ustrezno oporo. 
- pri tekih in metih tekmovalci niso nosili štartne številke v skladu s pravili (niso 
imeli dveh številk in nekateri so številke nosilili na hrbtu).  
Sklep 94: Organizator je dolžan zagotoviti po dve štartni številki za vsakega 
tekmovalca v tekih in metih, ter najmanj eno v skokih, sodniki v prijavnici, 
vodje sodnikov discipline in pomočniki štarterja, pa morajo preveriti če 
tekmovalci nosijo štartne številke v skladu s pravili. 
16. in 17.6. državno prvenstvo za ml. mladinke in mladince Maribor – organizator 
AK Poljane 
- na stezi je bilo premalo sodnikov (od 8 potrebnih so bili samo 3 stalni).  
Sklep 95: Ob pomanjkanju domačih sodnikov je potrebno zagotoviti sodnike 
iz sosednjih zborov. 
Pri troskoku za mladinke je sodnik izmeril dolžino skoka od napačne odrivne deske 
(od deske ki je bila postavljena na 9m namesto da bi meril od deske na 8m). Po 
opozorilu s tribun je bila napaka odpravljena, vendar pa je ob tem prišlo do 
incidenta, saj je bilo opozorilo na storjeno napako dano na zelo neprimeren način. 



Trener oškodovane tekmovalke Albert Šoba je namreč sodnike ob tem žalil, zato 
predlagamo, da njegovo neustrezno vedenje obravnava tudi strokovni svet AZS. 
19.6. Mednarodni atletski miting Krka 2007 – organizator AK Krka 
- na stezi je bilo premalo sodnikov (od 8 potrebnih so bili samo 3 stalni), ker 
novomeški zbor ni uspel zagotoviti obljubljenega števila svojih sodnikov.  
- na začetku tekmovanja štarterji niso imeli kartonov za opozorila.  
07. in 08. 7. Prvenstvo Slovenije za st. mladinke in mladince – organizator Koroški 
atletski klub  
- tehtnici je potekel atest redne overitve 
- ni bilo sodnikov na stezi 
- na cilju so bili samo trije sodniki 
Sklep 96: Na letnem sestanku atletskih sodnikov se je potrebno pogovoriti o 
ustrezni sestavi sodniških žirij na tekmovanjih. 
- pri metih so sodniki dvigovali zastavice za označitev pravilnosti meta pred 
dokončanjem meta. 
Sklep 97: Če se v okviru zbora atletskih sodnikov na Ravnah, zaradi 
ponavljajočih se napak, ne organizira obnovitveni tečaj o poznavanju atletskih 
pravil, bo moral strokovni odbor predlagati komisiji za tekmovanja, da v 
prihodnosti ne podeljuje organizacije tekmovanj organizatorjem z Raven na 
Koroškem. 
28. in 29.7. odprto prvenstvo Slovenije za člane in članice – organizator AK Nova 
Gorica 
- v prijavnici je bila samo ena sodnica in tekmovalci so prihajali na tekmovališče 
nekontrolirano mimo prijavnice 
- naprave za kontrolo orodij so bile pomanjkljive 
Sklep 98: Ocena prijavnice se zmanjša s 3 na 2. 
- Diskvalifikacija v teku na 400 m z ovirami člani se obravnava na naslednji seji 
skupaj z obravnavo dopisa g. Črneta. 
- pri teku na 5000 m so sodniki napačno šteli število krogov do cilja, vendar so 
tekmovalci sami opazili napako in odtekli pravilno število krogov. Sodniki so s tem 
storili veliko napako. 
- pri metih semaforji niso delovali 
25.8. APS za pionirje in pionirke U-16 – organizator AD Kladivar 
- pri skoku v daljino se je trenerka Saša Mareš ob pravilno dosojenem prestopu 
neprimerno obnašala do sodnikov. 
26.8. APS za pionirje in pionirke U-14 in U – 12 – organizator AK Domžale 
- na stezi je bilo premalo sodnikov (bila sta samo 2) 
Sklep 99: Zbor atletskih sodnikov Domžale mora v kratkem obvezno 
organizirati obnovitveni seminar.  
Sklep 100: Ocena sodnikov na stezi se s 4 zniža na 3. 
 
K 6.  
Obravnava te točke je bila preložena na naslednjo sejo 
K 7. 
Obravnava te točke je bila preložena na naslednjo sejo 



 
K 8. 
Podana je bila informacij, da se na Bledu organizira atletska tekmovanja, ki so 
prijavljena AZS brez sodelovanja atletskih sodnikov. Komisiji za tekmovanja 
predlagamo, da v bodoče take rezultate upošteva samo če bo zagotovljeno 
priporočeno število atletskih sodnikov.  
 
Konec 22.00 
 
V Ljubljani, 12. september 2007. 
          Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 
 
 


