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ZAPISNIK 
 
22. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 27. novembra 2007 na 
štadionu, v prostorih ŽŠD Ljubljana, ob 17,00. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Silva 
Pintar, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar ter gosta Jože Hladnik in Marko Račič. 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 21. seje SO ASS 
2. Pregled dela SO v obdobju oktober-november 
3. Obravnava zapisnika sestanka atletskih sodnikov Slovenije 
4. Pregled poročil glavnih sodnikov 
5. Posvet z glavnimi sodniki 
6. Razno 
 

 
K 1.   
Zapisnik 21. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   
5.11. je bil izveden izpit za nove sodnike v zborih atletskih sodnikov v Mariboru in Slovenski 
Bistrici. Izpit je opravilo 16 atletskih sodnikov. Tudi za prihodnje leto posamezni zbori že prosijo 
za termine za izvedbo izobraževanj in izpitov. 
10.11. je bil sestanek sveta atletskih sodnikov Slovenije. Pred sestankom so vsi zbori posredovali 
naprošena letna poročila. Sestanka so se udeležili predstavniki 17 zborov. Predstavniki zborov iz 
Tolmina in Šentjurja so svojo odsotnost opravičili, predstavniki iz Raven na Koroškem, pa se 
zbora kljub potrditvi niso udeležili že četrtič zapored.   
Sklep 106: Predsednik se pogovori s predsednikom zbora atletskih sodnikov z Raven na 
Koroškem o delovanju tamkajšnjega zbora. 
 
K 3. 
Strokovni odbor je obravnaval zapisnik letnega sestanka Sveta ASS in sprejel 
naslednje zaključke: 

 Spodbuditi sodniške zbore  za usposabljanje in pridobivanje novih mlajših 
atletskih sodnikov. 

 Strokovni odbor bo pomagal zborom pri izvedbi tečajev za nove sodnike. 



 Spodbujati zbore za čimprejšnjo izvedbo izobraževalnih in obnovitvenih 
tečajev iz pravil za vse nazive atletskih sodnikov. 

 Čimprej izvesti tečaj za nove štarterje po posameznih regijah in tečaj za nove 
in sedanje sodnike za hojo. 

 Sodniški zbori, ki si ne morejo zagotoviti zadostnega števila sodnikov iz 
lastnih vrst, naj za manjkajoče število zaprosijo sosednje zbore. 

 Z AZS se dogovoriti o možnosti nabave približno 1000 sivih polo majic za 
enotni videz atletskih sodnikov na tekmovanjih. 

 Sodnikom iz Novega mesta pomagati pri obnovi sodniškega zbora. 
 Vsem sodniškim zborom poslati predlog za povrnitev materialnih stroškov 
sodnikom. 

 Ker na program dela SO ASS za leto 2008 ni bilo nobenih pripomb, bo 
predlagani program vodilo strokovnemu odboru. 

 
K 4. 
22.9.2007 Troboj CZE-HUN-SLO – organizator: AK Poljane: 
Na tekmovanju je bilo prisotnih premalo sodnikov: tako je bil na cilju samo en 
sodnik, na stezi pa nobenega, sicer pa je bilo sojenje brez napak. 
29.9.2007 Troboj pionirskih reprezentanc U16 CRO-HUN-SLO- organizator AK 
Poljane: 
Na tekmoavnju je bilo prisotno premalo sodnikov. Na tekmovanju je bil samo en 
štarter. Sodniki niso bili oenotno oblečeni in vsi niso nosili sodniških znakov. Pri 
skoku v daljino in višino zapisničarki nista bili atletski sodnici.  
K 5. 
Posvet z glavnimi sodniki bo v soboto 16.2.2008 v prostorih Fakultete za šport v 
Ljubljani. 
K6. 
V zvezi z možnostjo nastopanja tekmovalcev v mešani konkurenci v tekih na 
5000m in daljših ter tehničnih disciplinah, kot to določa 147 člen Pravil za atletska 
tekmovanja je bilo v razmislek podlagano tolmačenje, da je s tem podana možnost 
za take nastope, na pa obveza in zato predlagamo, da za vsa tekmovanja v 
organizaciji AZS nastopi v mešani konkurenci niso dovoljeni. Sklepanje o predlogu 
je bilo prestavljeno na naslednjo sejo. 
 
Konec sestanka ob 20.30 
 
          Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 
 
 


