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
22. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 17. maja 2012 ob 15.00 uri v prostorih
AZS.
Prisotni: Andrej Udovč, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar, Igor Godec, Andrej Kotnik
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 21. seje
Poročilo predsednika o delu med dvema sejama
Pregled poročil glavnih sodnikov
Analiza posveta z glavnimi sodniki
Obravnava pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih
sodnikov Slovenije
6. Razno

K 1.
Sklep 227: Zapisnik 21. seje je bil potrjen.

K 2.
V prvih mesecih leta so na devetih lokacijah za deset sodniških zborov potekala izobraževanja za nove
atletske sodnike in napredovanja. Udeležilo se jih je približno 150 udeležencev.
Sklep 228: 16. junija 2012 ob 9. uri bo na sedežu AZS organiziran izpiti za vse udeležence, ki so bili
na prvem roku neuspešni.
20. in 21. april je potekal seminar za štarterje, ki ga je vodil Alen Bell. Slušatelji so bili zadovoljni,
vendar se jih je od 30 prijavljenih seminarja udeležilo le 20. Gradivo s seminarja bo prevedeno in
dopolnjeno.
Sklep 229: Sodniški zbori, katerih prijavljeni so manjkali, morajo podati razlago, zakaj so
prijavljeni štarterji manjkali.
Sklep 230: Najizkušenejše štarterje naj se nominira v skupino koordinatorjev štarta, ki bodo
opravljali dolžnosti štarterja na naših največjih tekmovanjih.
Sklep 231: Vsak sodniški zbor mora imeti vsaj eno štartno pištolo.
Sodniškega seminarja za tekmovalno hojo so se v Zagrebu udeležili štirje slovenski sodniki. En tečajnik
je izpit opravil že na pisnem delu, trije pa nato na ustnem. Hrvatje imajo s področja sojenja pri
tekmovalni hoji več izkušenj, zato povzemamo njihove kriterije, da morajo vsi štirje tečajniki dve leti na
tekmovanjih sodelovati z že uradnim sodnikom, šele nato se jim prizna izpit in tudi uradno postanejo
sodniki za tekmovalno hojo. Hrvatom smo zelo hvaležni, da so na izpit sprejeli naše sodnike.

K 3.
Prvenstvo Slovenije v krosu, Tabor v Savinjski dolini, 24. 3. 2012
Vse v redu.
Ocena: 4,8
Kvalifikacije APS za člane in članice, Domžale, 14. in 15. 4. 2012
Teki:
Sodniki imajo dobre pripomočke, vendar je vse prinešeno zadnji trenutek, posebno liste za štetje krogov.
Štarterji še nimajo črno rdečih in črno rumenih kartonov.
Na prehodni črti za 800 m ni bilo postavljenih piramid – uredili smo tik pred štartom.
S trakovi in ovirami dobro zaprti deli, kjer ni bilo prehoda na štadion.
Ocena: 4,0
Skoki:
Pri višini in palici nepoznavanje vpisovanja poskusov.
Ravnanje mivke nezadovoljivo. Sodnica pri vetromeru ni vedela, da se vpisujejo desetinke. Manjkal je
nadzornik terena. Trenerji so se prosto sprehajali po stezi. Sodniške službe dobro zasedene – škoda, ker
ni bilo več tekmovalcev.
Ocena: 3,0
Meti:
Disk – odprtina 7 m namesto 6 m. Sodnik v polju brez zastavic.
Ocena: 3,5
Prijavnica:
Kontrola prisotnosti ni bila v redu, kontrola dresov, reklam in tehničnih pripomočkov v redu. Nekateri
tekmovalci so se predhodno prijavili, vendar se ob predvideni uri niso zglasili v prijavnici, temveč na
tekmovališču. Sodniki so zamujali s prihodom na sojenje. Dela v prijavnici niso poznali.
Ocena: 3,0
Sklep 232: Tekmujejo lahko le tekmovalci, ki so se javili v prijavnici. Če se tekmovalec pojavi
direktno na tekmovališču, ga sodnik pošlje najprej v prijavnico. Atleti morajo priti na
tekmovališče organizirano.
Področni miting za najmlajše, Novo mesto, 20. 4. 2012
Sodniki niso nosili sodniških znakov, VSD ne rdečega traku. Vetromerov pri tekih in daljini ni bilo. Pri
tekih se je izvajalo ročno merjenje časov. Večina časomerilcev je bila novih, neizkušenih sodnikov, kar
se je poznalo pri delu.
Miting je bil namenjen najmlajšim, bistvo pa je bilo druženje, zato je bil bolj zabavnega kot
tekmovalnega značaja
Ocena:

Teki: 3,0

Skoki: 4,0

Meti: 4,0

Sklep 233: Za najmanjša tekmovanja se delegira glavnega sodnika iz domačega kraja.

Mednarodni atletski miting Bled 2012, Bled, 21. 4. 2012
Na stezi je bilo premalo sodnikov. Zastavice pri sodnikih na stezi niso bile uporabljene.
Časomerilcev ni bilo (Timing Ljubljana je odlično opravil svoje delo).
Na tekmovališču prisotni trenerji in vodje ekip.
Pri troskoku ni bilo posebne odrivne deske. Pripombe gledalcev na izmerjene razdalje pri daljini. Pri
skokih z mesta (U8) je bila moteča prisotnost spremljevalcev.
Ocena: 3,0
Atletski miting Šentjur, Šentjur, 6. 5. 2012
Dobro pripravljeno tekmovanje, ki je kljub večjemu številu mlajših tekmovalcev potekalo tekoče in brez
problemov, v prijetnem vzdušju.
Pohvaliti velja delo prijavnice, ki jo je vodil Ivan Kukovič.
Ocena: 4,0
Atletski skakalni miting, Nova Gorica, 5. 5. 2012
Pri zapisnikarici na daljini in troskoku je manjkala rumena zastavica za čas priprave na skok.
Ker je zadnji trenutek odpovedala prisotnost vodja sodnikov Kristina Škibin, je njeno delo prevzel GS
Peter Urbančič.
Ocena: 4,1
Ekipno prvenstvo Slovenije za mladinke in mladince, Ptuj, 13. 5. 2012
Sodniki niso imeli enotnih oblačil, zapisnikarja pri elektronskem merjenju ni bilo.
Pri teku mladincev na 200 m so oznanili prekinitev teka šele, ko je bilo pretečenih okoli 120 m.
Manjkal je vodja discipline na stezi z več sodniki. Nadzornika terena ni bilo.
Tekmovanja v daljinskih skokih so tudi po zaslugi dobrega dela sodnikov potekala tekoče. Sodniška ekipa je pri
določevanju vrstnega reda pri troskoku (mladinci) naredila napako pri zamenjavi vrstnega reda 5. in 6. uvrščenega,
pri troskoku (mladinke) pa vrstnega reda sploh niso določili.
Pri skoku v višino (mladinke) je bil vrstni red na ročnem zapisniku povsem napačno določen.
Pri skoku s palico (mladinci) bi morali letvico dvigovati po 20 cm do višine 380 cm in nato po 10 cm, vendar so jo
dvigovali po 20 cm do višine 400 cm.
Sodnik v metališču pri metu kopja je let kopja spremljal z neprimernega mesta, saj je bil preveč oddaljen, da bi
lahko ustrezno določil mesto, kjer se je kopje prvič dotaknilo tal, poleg tega pa je bil zelo toleranten pri ocenah
pravilnega pristanka kopja.

Ocena teki: 3,0

skoki: 4,2

meti: 3,7

prijavnica: 4,0

Sklep 234: Timing Ljubljana naj na tekmovanje pride s preverjeno štartno opremo (pištolo), da na
tekmovanju ne bo zastojev.

K 4.
31. marca 2012 je bil na sedežu AZS posvet glavnih sodnikov, na katerem so predavali tudi nekateri
NTO-ji (nacionalna tehnična uradna oseba). 2. junija 2012 bo ponovitev posveta za vse dosedanje glavne
sodnike, ki se prvega posveta niso mogli udeležiti.

Sklep 235: Jeseni 2012 bo organiziran seminar za predavatelje na izobraževanjih atletskih
sodnikov, po katerem se bo oblikoval seznam predavateljev. Na seminar bodo povabljeni dosedanji
predavatelji in NTO-ji:
Gabrijel Ambrožič
Janko Cerjak
Igor Godec
Aleš Janžovnik
Marija Jerbič
Andreja Jošt
Stanko Klemenčič
Andrej Kotnik
Franc Koželj
Alenka Malnar
Matija Molnar
Borut Podgornik
Mojca Ritlop Vrbovšek
Anita Šturm Trupej
Andrej Udovč
Vladimir Vidmar
Alenka Zavadlav
Sklep 236: Na predavanjih za izobraževanje atletskih sodnikov je potrebno uporabljati
predstavitev, ki jo je pripravil SO. Za tečajnike je potrebno pripraviti učno literaturo.

K5.
SO je obravnaval predlog pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih
sodnikov Slovenije ter podal nekaj pripomb. Dopolnjen predlog bo še enkrat poslan v pregled članom
SO.

K6.
Naročiti je potrebno sodniške majice za nove sodnike.
Nova pravila za atletska tekmovanja so prevedena in dosegljiva na spletni strani AZS.

Seja je bila zaključena ob 18.00 uri

Zapisal: Andrej Kotnik

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

