ZAPISNIK
1. seje SO ASS, dne 26. 4. 2005
Prisotni: Anton Majcen – predsednik, člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Igor Godec,
Silva Pintar, Vladimir Vidmar in gosta Jože Hladnik ter Marko Račič. Odsoten Andrej Udovč,
tajnik.
Pričetek sestanka ob 18,20.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika 36. seje SO ASS.
2. Pregled aktivnosti SO ASS v marcu in aprilu 2005.
Analiza posveta delegatov in GS.
Potrditev GS za leto 2005.
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izobraževanju, napredovanju in evidenci
atletskih sodnikov Slovenije.
6. Razno.
K 1. Pod točko 5 zapisnika zadnje seje v zvezi z dopisom Vojka Orla in odgovora Umberta
Bizjaka, se o stališčih SO ASS pisno obvesti oba sodnika.
Pri 7. točki se črta – pregled izpitnih testov pa znaša 1.000 – SIT na 1 uro. Člani izpitne
komisije prejmejo po 1.000 – SIT na uro.
Zapisnik 36. seje je bil v ostalih točkah sprejet.
K 2. O tečajih in izpitih za sodnike je poročal predsednik A. Majcen.
Posvet za GS in delegate je bil 2. 4. v Ljubljani. Komisija, ki je pregledovala teste GS, ni bila
zadovoljna z rezultati.
Zboru v Ravnah na Koroškem je treba ponuditi pomoč in se dogovoriti za izpite sodnikov
čimprej, ker imajo DP. Za starejše sodnike pa je treba organizirati izobraževanje.
Posvetovanje o organizaciji sodniške službe – povabi se vodje sodniških zborov.
Posvetovanje naj bi bilo po večjih področjih.
K 3. Analiza posveta delegatov in glavnih sodnikov, 2. 4. 2005. Teste je izpolnjevalo 47 GS.
Manjkalo je 10 vabljenih sodnikov. Uspešno je opravilo nalogo 15 sodnikov, zadovoljivo
oceno je prejelo 29 njih, 3 pa niso uspeli.
Delegati so imeli dodatni posvet in razlago posameznih postopkov na tekmovanjih.
1. sklep: Splošni nivo znanja sodnikov je prenizek. Pripravi se regijski razgovor o atletskih
pravilih z GS in vodji zborov. Skupine naj bi štele največ po 10 udeležencev.
K 4. Potrditev GS za leto 2005.
Vse GS, ki niso bili prisotni na 1. preverjanju, se še enkrat povabi na opravljanje testov.

Ponovno se pokliče na opravljanje testov tri sodnike, ki niso bili uspešni na 1. preverjanju.
Na lastno željo ne bodo več opravljali dela GS Dušan Ilovar, Celje, Karel Koželj, Velenje in
Jože Šlajkovec iz Novega mesta.
Rok za opravljanje ponovnih testov je mesec maj 2005.
K 5. Evidenca sojenj – če so med evidencami zborov in SO ASS razlike, se poenotijo.
Predlog za nove nazive sodnikov se prestavi na naslednjo sejo.
K 6. Spremembe Pravil o delu organov ASS pripravi Franci Brinc.
Zdravko Peternel je predlagal, da bi sklepe SO ASS objavljali na spletnih straneh AZS. Sklep
je bil, da lahko objavljamo le kompletne zapisnike sej.
Sprejet je bil nov kriterij za opravljanje testov za sodnike:
AS
25 vprašanj
različici A +
B
DS
35 vprašanj
različici A
MS
25 vprašanj + ustni razgovor.
Vprašanja za posamezne kategorije se sestavijo tako, da se zahtevnost stopnjuje od AS do
MS.
Organizira se seminar za štarterje v maju ali juniju z največ 10. udeleženci.
Šolska tekmovanja. Sodnik za eno šolsko tekmovanje prejme 2.000 sit. Obračuna se 3.000 sit
sodniške takse. Pri vsaki disciplini sodelujeta 2 sodnika. Organizator pa mora priskrbeti 20
pomočnikov. Štarterja morata biti obvezno 2. Za mnogoboj pa še dva sodnika več. Na cilju sta
dva sodnika.
Zaključek ob 21:05.
Zapisala:
Silva Pintar

Predsednik SO ASS:
Anton Majcen

