STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520 69 14
Fax: +386 (01) 520 69 16
e-pošta: info@atletska-zveza.si
http://www.atletska-zveza.si

ZAPISNIK
20. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 16. februarja 2012 ob 17.30 uri
v prostorih AZS.
Prisotni: Andrej Udovč, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar, Igor Godec, Andrej
Kotnik
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 19. seje
2. Poročilo predsednika o delu med dvema sejama
3. Pregled poročil glavnih sodnikov
4. Poročilo z letnega posveta ZASS
5. Poročilo o seminarju NTO in potrditev seznama NTO za obdobje 2012-2016
6. Oblikovanje seznama predavateljev
7. Priprava na posvet z glavnimi sodniki
8. Obravnava načrta dela in predloga finančnega načrta
9. Obravnava dopisa Darka Tementa in LOMI sport
10. Razno

K 1.
Sklep 207: Zapisnik 19. seje je bil potrjen.

K 2.
Predsednik je predstavil dejavnosti SO od zadnje seje, ki je bila 13. oktobra 2011, do danes.
12. novembra 2011 je bil organiziran letni posvet Združenja atletskih sodnikov Slovenije,
pripravljen je bil zbornik Atletski sodnik, na vse tekme so bili delegirani glavni sodniki.

K 3.
Atletski miting »Ptuj 2011«, Ptuj, 14. 8. 2011
Ocena:

Teki: 5,0

Skoki: 5,0

Meti: 5,0

VI. Alešev memorial, Žalec, 16. 9. 2011
Teki:
Sodnikov na tekališču ni bilo, sodniki so bili pomanjkljivo opremljeni s pripomočki, velika skupina
čakajočih tekmovalcev na štartu,. Na cilju se je razvrščalo po pripombah staršev ali trenerjev.
Celotna izvedba je bila na ravni športnega dneva osnovnošolcev
Ocena: 2,0

Skoki:
Daljina – izmerjene dolžine skokov (cona odriva) so bile približne. Površina mivke ni bila
poravnana za vsak skok. Po opozorilu je bila mivka približno poravnana, vendar samo do odhoda
GS na drugo disciplino.
Ocena: 2,0
Meti:
Vortex – metanje orodja nazaj iz sektorja. Po opozorilu GS odgovor, da se pri njih orodje vedno
meče nazaj. Na prestopni črti dva sodnika, oba gledala, kako daleč bo priletel vortex v sektor, nihče
pa ni pazil na prestope tekmovalcev.
Ocena: 2,0
APS v mnogobojih Nova Gorica, 08. in 09. 10. 2011
Premalo sodnikov! Časomerilci so čase vpisovali v stotinkah.
Prvi dan ni bilo sodnika za vetromer in sam sproti odčitaval, zato ni pisnega zapisnika.
Pri daljini je bilo vodenje zapisnika korektno, zapisničarka nima sodniškega izpita, sodnik pa je
grabil mivko.
Pri metu krogle zapisnikar ne bil sodnik, sodnik pa je pomagal centrirati meter.
Manjkala je žirija za stezo. VS disciplin niso uporabljali rdečega traku, razen na višini.
Pri metu kopja je bilo veliko nepravilnih metov, ki so bili izmerjeni in priznani. Nepravilno
odčitavanje rezultatov – na polne cm navzgor. Tekmovalke U 16 so se učile metati kopje na
štadionu med samim tekmovanjem. Po posredovanju so se ogrevale pod nadzorom na predelu, kjer
niso nikogar motile.
Ocena 1. dan 3,0
2. dan 3,0
Pokal Slovenije v tekih, Slovenj Gradec, 16. 10. 2011
Pohvala sodniški žiriji na cilju.
Občasno je prihajalo na kritičnih točkah do težav zaradi popolne cestne zapore, kljub pomoči
gasilcev. Disciplina tekmovalcev je bila kljub veliki udeležbi vzorna.
Ocena: 4,4
Atletski miting, Celje 21. 10. 2011
Izveden samo met kopja. Neusklajena uporaba zastavic med sodniki na zaletišču in v sektorju.
Ocena: 4,0
Pregledni kros (za EP), Velenje, 19. 11. 2011
Steza:
Proga je bila primerno označena, dokončna varianta ni bila postavljena. Prisotni so bili samo vodje
sodniških žirij, ne pa tudi sodniki, ki so bili predvideni za delovanje na EP. Sodniki niso imeli
enotnih oblačil, sodniških znakov niso nosili, rdečega traku tudi ne.
Ocena: 4,5
Štart in cilj:
Sodniki niso nosili sodniških znakov in rdečega traku (VSD). Proga lepo trasirana, potrebnih je
nekaj popravkov okrog cilja. Število sodnikov je zadostovalo, ker je bilo malo tekmovalcev.
Manjkalo je več ključnih oseb, ki bodo sodelovale na EP. Prisotna sta bila samo štarter in
pomočnik ter sodnik za določanje vrstnega reda na cilju.

Ocena: 4.0
Prijavnica:
Ni bilo kontrole klubskih dresov ter reklam na njih. Kot GS samo opozarjal na posamezna
odstopanja od pravil. Vsi tekmovalci niso razumeli pomena generalke za EP in niso vstopali skozi
prijavnico – šele po opozorilu. V tehničnem smislu prijavnica ni bila organizirana tako, kot bi
moralo biti na EP – zato generalka za ta del organizacije ni bila uspešna.
Ocena: 3,5
EP v krosu, Velenje, 11. 12. 2011
Steza:
Med tekmovanjem je bilo potrebno prestavljati reklamne panoje. Ena izmed plastičnih mrež za
omejitev proge se je pretrgala in ovirala tekače.
Ocena: 5,0
Štart in cilj:
Težave s sinhronizacijo dela sodnikov in kamermanov ter fotoreporterjev, ki so vdirali na
tekmovališče. Sodniki so se zelo izkazali. Bili so bolj varuhi pravic tekmovalcev kot pa kaj
drugega.
Ocena: 4,7
Prijavnica:
Nekaj težav je povzročil merilni sistem Omega, saj se je večkrat zgodilo, da čip ni pravilno
registriral ime tekmovalca. Zaradi zamud pri menjavi čipov in neusklajenosti delegata s štarterjem
sta dva tekača – mladinca ostala v prijavnici, ko so ostali že štartali.
Ocena: 5,0
Novoletni atletski miting, Celje, 28. 12. 2011
Sodniki niso imeli enotnih oblačil, VSD niso nosili redečega traku, dobro pripravljeno tekmovanje.
Ocena: 4,5
Miting v skokih v dvorani, Ljubljana, 7. 1. 2012
Pri višini zaščitna prevleka blazine na sprednjem delu strgana v dolžini 1,30 m. Med stojali slabo
vidna črta. Tekmovalce so vpisovali na samem tekmovanju v zapisnik. Štartna lista narejena po
klubih. Ni bilo zapisanih najboljših rezultatov višin posameznikov in se je težko določala višina
dvigovanja letvice.
Pri skoku s palico iste težave kot pri višini. Pri mlajših tekmovalkah se je letvica dvigala po 10 cm,
pri starejših kategorijah po 20 cm. Zapisnikarica ni upoštevala pravil IAAF. Zapisnik je bil kasneje
pravilno prepisan in izpolnjen.
Urnik tekmovanja je bil spremenjen, kar organizator (AK Olimpija) ni javil ne na AZS ne
sodnikom. Organizator ni kontaktiral s sodniškim zborom in je za sodnike postavil trenerje, ki
imajo sodniške izpite. Sodniške funkcije so kasneje prevzeli sodniki ZASL in izpeljali tekmovanje
do konca.
Ni bilo zdravniške službe, kar je bila velika pomanjkljivost, saj sta bili dve dokaj resni poškodbi.
Ocena: 3,5
Atletski miting »Šempeter 2012« v dvorani, Šempeter pri Gorici, 7. 1. 2012
Štartni bloki le 1 m od zidu. Črte zaletišča pri skoku v daljino potrebne obnovitve. Sodili tudi
sodniki pripravniki.
Ocena: 3,5

Mednarodni atletski miting v dvorani za vse kategorije, Ljubljana, 14. 1. 2012
Za miting, ki traja 14 ur, bi morali dodeliti 2 GS ali pa razdeliti miting na 2 dneva.
Odlično sestavljen urnik glede na število prijavljenih tekmovalcev (pohvala g. Majcnu).
Težava pri daljinskih skokih, ker je bilo potrebno prestavljati odrivne deske, ker je bil po urniku
najprej troskok članice, nato daljina U 16 in spet troskok za člane. Prestavljanje desk so morali
opraviti sodniki sami, ker ni bilo nobenega delavca iz tehnične službe, zadolženega za takšno
opravilo.
Skok s palico – veliko težav z dvigovanjem nosilcev letvice, saj je na enem stojalu pokvarjen
sistem.
Pohvala tehničnemu osebju pri tekih z ovirami.
Ocena: 4,9
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U12, Slovenska Bistrica, 22. 1. 2012
Teki:
Črte po posameznih stezah rahlo zbledele. Potrebna obnova. Sodniki na cilju in zapisnik na zelo
visoki ravni. Štarter delo opravil profesionalno.
Ocena: 4,5
Skoki:
Pri skoku v daljino je tretja skupina pričela s tekmovanjem 12 – 15 min pred uradno določeno uro.
Predčasnega pričetka ni sporočil nihče. Pojasnjeno jim je bilo, da sami ne morejo odločati, ampak
se je treba posvetovati z delegatom in GS. Doskočišče je potrebno ravnati bolj dosledno.
Višina – zaletišče je bilo pripravljeno na dveh nasprotnih straneh istega doskočišča, ker zaradi
širine dvorane ni bilo možno zagotoviti zadostne dolžine zaletišča.
Pohvala sodniškemu zboru – zelo dobro je izvedel tekmovanje.
Ocena: 4,2
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U14, Ljubljana, 21. 1. 2012
Teki:
Štarterska in sodniška ekipa delali pravilno in hitro. Odlično organizirano tekmovanje, miting
končan pravočasno pred prvenstvenim tekmovanjem.
Ocena: 5,0
Skoki:
Brez pripomb.
Ocena: 5,0
Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 26. 1. 2012
GS član pritožbene komisije. Ena krogla na tehtanju tehtala 3,985 kg. Ker ni bilo nadomestne, so
bili tekmovalci obveščeni, da rezultati ne bodo priznani.
Ocena:
Skoki: ni podatka
Meti: 4,0
Mednarodni atletski miting v dvorani, Ljubljana, 28. 1. 2012
Brez pripomb
Ocena:
Skoki: 5,0
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U16, Ljubljana, 28. 1. 2012
Pozabljena uporaba ure za koncentracijo pri nekaterih skokih, pohvala sodniški službi.
Ocena:
Teki: ni podatka
Skoki: 4,5

DP v dvorani za mlajše mladince in mlajše mladinke, Celje, 4. 2. 2012
Vodja sodnikov na tekmovanju dobro opravil svoje delo. Tekmovališče za skok v višino ni bilo
pravočasno pripravljeno – pripravljati so ga začeli, ko bi se tekmovalci že morali ogrevati –
zamuda 25 min.
Ocena:
Teki: 4,5
Skoki: 4,0
Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 8. 2. 2012
Zaradi širine dvorane se višina skače z leve in z desne, sektor ožji pri metu krogle. Premalo mivke
v jami za skok v daljino oz. v troskoku. Za pionirke in mlajše mladinke pri metu krogle ni bilo
pripravljenega zapisnika. Predlog za dodatno zaščitno mrežo na balkonu – tekmovalec je sunil
kroglo na balkon med gledalce – krogla ni k sreči zadela nikogar. Kontrola orodja na samem
terenu, tehtnica v redu. GS je bil v pritožbeni komisiji.
Ocena:
Skoki: 4,0
Meti: 5,0
DP v dvorani za starejše mladince in starejše mladinke, Celje, 11. 2. 2012
Skok s palico se je začel s 30 min zamudo. Čas med koncem skoka v višino in začetkom skoka s
palico prekratek.
Ocena:
Teki: 4,5
Skoki: 4,5
PS v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14,
Slovenska Bistrica, 11. 2. 2012
Sodniki niso nosili enotnih oblačil in ne sodniških znakov. Štarterja nista imela vseh kartončkov,
pa tudi napačno zastavico za znak, da se lahko štarta. Pri dolgih tekih ni bilo sodnika za določanje
vrstnega reda. Pri daljini uporaba magnezije (cona odriva), ki se ne oprime tekmovališča. V času
grabljenja mivke ni bilo zavarovano doskočišče.
Ugovor – v zadnji skupini 60 m M tekmovalec oviran s strani pomočnika štarterja. Predlog da se
tek ponovi. Glede na to, da je Timing že pospravil napravo za ciljni fotofiniš in je organizator že
pripravil vsa tekmovališča za tehnične discipline, je bil ugovor zavrnjen.
Ocena:
Teki: 4,6
Skoki: 4,5
Meti: 4,9
Prijavnica: 5,0
PS v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12,
Slovenska Bistrica, 12. 2. 2012
Zelo dobro organizirano sojenje. Nivo mivke v doskočišču skoka v daljino prenizek.
Ocena:
Teki: 4,8
Skoki: 4,5
Meti: 4,8
K 4.
Letnega posveta Združenja atletskih sodnikov Slovenije se je udeležilo 31 predstavnikov iz 17
sodniških zborov. Povabljena sta bila tudi Martin Steiner kot predsednik Strokovnega sveta in
Andrej Jeriček kot predsednik Združenja atletskih trenerjev, kar se je izkazalo kot pravilno, saj smo
bili sodniki opozorjeni na nekatere nepravilnosti, kot jih zaznajo ostali aktivni udeleženci
tekmovanj. Zapisnik s posveta je objavljen na spletni strani Atletske zveze Slovenije.

K5.
Na seminar za nacionalne tehnične uradne osebe (NTO) se je sprva prijavilo 25 kandidatov, nato pa
jih je 6 odpovedalo udeležbo. Predavanj, ki so potekala zadnji vikend v novembru in prvi vikend v
decembru 2011, sta izpustila še 2 kandidata, tako da je bilo slušateljev 17, kar je nad pričakovanji.
Izpit, ki je potekal 13. 1. 2012, je uspešno opravilo 15 slušateljev.

Sklep 208: Vsi kandidati ki so uspešno opravili izpit so uvrščeni na seznam NTO za obdobje
od leta 2012 do leta 2016.
Sklep 209: Oba kandidata, ki izpita nista uspešno zaključila, bosta povabljena k pridobitvi
licence za glavnega sodnika.

K6.
Sklep 210: Nov seznam predavateljev se oblikuje po izvedenem posvetu glavnih sodnikov. V
okviru priprav na posvet za glavne sodnike se izbrane nove nacionalne tehnične uradne osebe
pozove, da pripravijo predstavitev izbranih tem iz atletskih pravil.
Seminar za štarterje, ki ga bo vodil Alen Bell, bo potekal 20. in 21. 4. 2012. Trenutno je
prijavljenih 28 kandidatov iz 15 zborov.
Sklep 211: Teoretični in praktični del poslušajo vsi udeleženci, vendar lahko praktičen del
izvaja le en udeleženec iz posameznega zbora.

K7.
Sklep 212: Okvirni datum za organizacijo posveta glavnih sodnikov je 17. 3. 2012, rezervni
termin 31. 3. 2012.
Sklep 213: Potrebno je oblikovati seznam novih kandidatov za glavne sodnike iz krajev, kjer
glavnih sodnikov primanjkuje.

K8.
Predsednik je predstavil program dela za leto 2012 in predlog finančnega načrta. V programu je
precej poudarka na izobraževanju.
Sklep 214: Predlog programa dela se potrdi.
Sklep 215: Predlog finančnega načrta se okvirno sprejme. Njegovo dokončno oblikovanje
sledi, ko bodo sprejeti dokončni finančni okviri za delovanje AZS.

K9.
SO je prejel dopis Darka Tementa s prošnjo za uradno pojasnilo njegovega statusa kot državnega
sodnika.
Sklep 216: Iz poznavanja primera je znano, da je bil g. Darko Tement zaradi kaznivega
dejanja proti premoženju zbora pred leti izključen iz Zbora atletskih sodnikov Maribor. Ker
je Združenje atletskih sodnikov Slovenije združenje zborov atletskih sodnikov in nima
individualnega članstva, pomeni izključitev iz matičnega zbora tudi izključitev iz Združenja.
Sodniki so lahko le člani posameznih zborov, ki so organizirani teritorialno, zato mora Darko
Tement za ponovno aktiviranje podati vlogo na matični zbor, ki po našem mnenju edini
lahko odloča o njegovi reaktivaciji zato bo SO dopis posredoval Zboru atletskih sodnikov
Maribor. Obenem pa g. Darka Tementa obveščamo, da v skladu s 15. Členom Pravilnika o
izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije nima
veljavne licence za sojenja na atletskih tekmovanjih in zato pri izvedbi atletskih tekmovanj
ne sme sodelovati kot sodnik.
SO je prejel ponudbo podjetja LOMI SPORT d.o.o. za dobavo kontrolnih instrumentov za atletska
orodja.
Sklep 217: SO bo ponudbo posredoval tekmovalni komisiji.
Sklep 218: SO zbore opozarja, da ponujena oprema zaenkrat še ni certificirana, zato ni
primerna za izvajanje meritev na tekmovanjih.

K10.
Nekaj zborov (Postojna, Velenje, Koroška, Ptuj, Kočevje) je izrazilo željo za izvedbo tečajev za
nove sodnike in napredovanja v višje range.
Sklep 219: Zbori, ki želijo imeti tečaj, se morajo obrniti na predsednika SO.
Zaradi nesporazumov, ki so se pojavili pri organizaciji tekmovanj v letu 2011, bo delegacija
Atletske zveze Slovenije, v kateri bo tudi predsednik SO, organizirala sestanek z Atletskim
društvom Štajerska Maribor in Zborom atletskih sodnikov Maribor.
Alenka Zavadlav je pripravila pregled kršitev atletskih pravil. SO trud za opravljeno delo ceni in ga
pozdravlja, vendar mora vsak dokument, ki bi bil namenjen splošni uporabi, temeljito pregledati in
odobriti strokovni odbor.
Sklep 220: Razpošiljanje vsakega uradnega dokumenta s področja atletskih pravil je v
pristojnosti strokovnega odbora.
Na 12. Malem kraškem maratonu bo tudi tekmovanje v tekmovalni hoji. SO bo delegiral sodnike
za tekmovalno hojo.

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri

Zapisal: Andrej Kotnik

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

