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
21. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 15. marca 2012 ob 16.00 uri v
prostorih AZS.
Prisotni: Andrej Udovč, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar,
Opravičeno odsotna: Igor Godec, Andrej Kotnik

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 20. seje
Poročilo predsednika o delu med dvema sejama
Pregled poročil glavnih sodnikov
Izvedba izobraževalnih seminarjev za sodnike
Priprava posveta z glavnimi sodniki
Razno

K 1.
Sklep 221: Zapisnik 20. seje in je bil potrjen.

K 2.
Predsednik je predstavil dejavnosti SO od zadnje seje, ki je bila 16. februarja 2012, do danes.
Glavne aktivnosti v tem času so bile namenjene organiziranji izobraževalnih seminarjev za
obstoječe in nove sodnike, ki bodo potekali v marcu in aprilu.
Podana je bila tudi informacija s sestanka med predstavniki AD Štajerska, ZAS Maribor in AZS, ki
je bil organiziran z namenom, da se razčistijo nesoglasja, ki so se pojavila ob izvedbi mitinga 15.8.
in APS za mlajše mladince in mladinke 3.9.2011. Na sestanku je bil sprejet dogovor, da se sodnike
intenzivneje vključi v sam proces priprave tekmovanja, kar bo preprečilo pojavljanje podobnih
nesoglasij v prihodnosti.

K 3.

PS za pionirje in pionirke (U 16), Ravne na Koroškem, 11. 09. 2011
Žirija pri daljini ni imela ure za merjenje časa, semafor ni deloval, mivka doskočišča je bila slabo
ravnana. Sodniški zbor napreduje in postopoma dosega zastavljene cilje.
Ocena skoki 3,9

Mednarodni atletski miting v dvorani, Slovenska Bistrica, 18. 02. 2012
Prijavnica in tajništvo sta delovala odlično.
Sodniške žirije so delale dobro. Na začetku tekmovanja neusklajenost žirije pri višini in krogli,
potem usklajeno.Orodje pri krogli ni bilo stehtano in označeno in je bilo tako pripravljeno za
tekmovanje. Po opozorilu napaka takoj odpravljena.
Ocena 4,1

DP v dvorani za člane in članice, Celje, 25. 02 2012
Daljina – zaletišče ni ustrezno označeno, črte so slabo vidne, odrivna deska zelo obrabljena. Rahla
negotovost pri določanju prestopov in prehitro grabljenje mivke. Ni bilo enotnih oblačil sodnikov
in le delno nošenje sodniških znakov.
Ocena skoki 4
Tekma je potekala tekoče in po urniku. Pohvalno sodelovanje tajništva, tehnične službe in Timinga
Lj. Napačno vpisan člen za diskvalifikacijo zaradi napačnega štarta v zapisniku.
Ocena teki 4

Zimsko PS v metih za člane in članice, mlajše mladince in mlajše mladinke, Domžale, 25. 02.
2012
Vsi zapisniki napisani ročno. Na pomožnem tekmovališču niso uporabljali semaforja, ure za
koncentracijo in rumene zastavice ni bilo, zaščitna vrata niso zapirali kljub opozorilu.
Ocena 3,5

PS v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije, Slovenska Bistrica, 26. 02. 2012
Sodniki so zamujali (prišli tik pred začetkom) in bili sprva precej neorganizirani. Sodnica v
prijavnici bi morala bolj dosledno kontrolirati klubske drese (kratke hlače košarkarskega dresa,
kariraste kratke hlače). Pri tehtanju ni bilo orodja za merjenje premera krogle. Tekmovalcu v
kategoriji st. mladincev so dovolili ponovitev meta v zadnji seriji, ker je krogla zadela inštalacije
pod stropom.
Ocena 4

Zimsko PS v metih za starejše mladince, starejše mladinke in pionirje, Domžale, 10. 03. 2012
Tekmovalci in trenerji skupaj na metališču (neposrečena lokacija meta krogle). Pri metu diska in
kladiva ni bilo ure za koncentracijo in rumene zastavice. Kopje – malo nerodnosti pri določanju
vrstnega reda po 3. seriji.
Ocena 3,5

Atletski miting za najmlajše kategorije, Ljubljana,10. 03. 2012
Sodili niso sodniki z veljavnimi licencami. Štarter in pomočniki brez rumenih in rdečih kartonov.
Zapisnikov ni bilo, zato preverjanje v ponedeljek 12. 03. 2012 na Timingu Lj.
Ocena:

ni ocene

Sklep 222: Ker niso sodili sodniki z veljavnimi licencami se rezultatov ne prizna.
K 4.
V marcu in aprilu so po številnih zborih (Velenje, novo mesto, Koper, Ravne, Postojna, Ptuj, Nova
Gorica, Kočevje in Radovljica) že načrtovani izobraževalni seminarji.
Sklep 223: Na seminarjih predavajo predavatelji, ki jih je SO že potrdil v preteklosti,
dodatno pa se, kjer je možno, kot sodelujoče vključi tudi nove NTO.
Sklep 224: Nove NTO se kot predavatelje vključi na posvetu za glaven sodnike
K5.
Predvideni dnevni red posveta je:
1. Uvod in pozdrav
2. Analiza sojenj v letu 2012
3. Predstavitev novosti v pravilih za atletska tekmovanja
4. Obnovitev pravil
5. Poenotenje kriterijev ocenjevanja v poročilih glavnih sodnikov
6. Razprava
Datum za izvedbo posveta je 31.3.
Sklep 225: Razen obstoječih glavnih sodnikov se na posvet povabi še naslednje sodnike:
Borut Pogorevc, Žiga Černe, Boris Repnik, Kristina Škibin, Jana Draksler, Danilo Horvat,
Stojan Šegrt, Beno Piškur, Andrej Nikolič in …Brulc.
Sklep 226: Za predavanja iz obnovitev pravil se povabi, da izbrane teme pripravijo
novoimenovani NTO.
K6.
Ni bilo razprave

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri

Zapisal: Andrej Udovč

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

