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ZAPISNIK 
 
23. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 10. januarja 2008 v prostorih ŽŠD 
Ljubljana, s pričetkom ob 17,00. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Silva Pintar, Andrej 
Udovč ter gosta Jože Hladnik in Marko Račič. 
Upravičeno odsotna: Igor Godec in Vlado Vidmar 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 22. seje SO ASS 
2. Poročilo o pripravi prevoda dopolnil Pravil za atletska tekmovanja 
3. Posvet z glavnimi sodniki 
4. Evropsko veteransko prvenstvo v atletiki 
5. Poročilo o delu strokovnega odbora ASS za leto 2007 
6. Naloge in pristojnosti sodnikov v prijavnici 
7. Naloge in pristojnosti sodnikov na tekališču 
8. Razno 

 
Pred pričetkom seje je g. Edo Šega člane strokovnega odbora seznanil z načrtovanim obiskom 
delegata EVAA v zvezi s pripravami na Evropsko veteransko prvenstvo. 
 
K 1.   
Zapisnik 22. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   
G. Gabrijel Ambrožič je seznanil člane strokovnega odbora, da je skupina v sestavi Gabrijel 
Ambrožič, Andrej Udovč in Zdravko Peternel prevedla popravke pravil za atletska tekmovanja in 
da je popravljena verzija Pravil že objavljena na internetni strani AZS. 
Sklep 107: Zbore se obvesti, da je na spletni strani AZS že objavljena popravljena verzija 
Pravil za atletska tekmovanja. 
Popravki v obliki vložka za obstoječa Pravila pa bodo pripravljeni v roku 14 dni. 
Glede določila, da so možni tudi nastopi v mešani konkurenci pri tekih na 5000 m in daljših ter v 
tehničnih disciplinah pa je bilo sprejet sklep: 
Sklep 108: Nastopi v mešani konkurenci so na tekmah za državno prvenstvo, na pokalnih 
tekmovanjih, ekipnih tekmovanjih in mitingih za Veliko nagrado AZS niso dovoljeni. 
Tekmovanja v mešani konkurenci v disciplinah iz 147 člena Pravil za atletska tekmovanja 
se dovolijo samo izjemoma, ko je majhno število nastopajočih in če to odobri tekmovalna 
komisija pred tekmovanjem ali delegat AZS na tekmovanju. V primeru da nastopi samo 



ena tekmovalka/tekmovcalec, s takim nastopom ne more pridobiti naslova 
državne/državnega ali pokalne/pokalnega prvakinje/prvaka. 
Sklep 109: Odločitve o nastopih v mešani konkurenci na mitingih so v pristojnosti 
organizatorjev. Pri takih nastopih je potrebno za moško in žensko konkurenco voditi ločene 
tekmovalne zapisnike. Rezultati doseženi v nastopih z mešano konkurenco ne veljajo za 
državni rekord in za normo za mednarodna tekmovanja 
 
K 3. 
Posvet z glavnimi sodniki bo v soboto 16.2. v M hotelu s pričetkom ob 9.00 uri. 
Predviden dnevni red: 

- Pozdrav predsednika 
- Poročilo o poročilih glavnih sodnikov v preteklem letu 
- Predstavitev novosti v pravilih 
- Predstavitev in razprava o pomembnejših napak pri delu glavnih sodnikov  

 
K 4. 
Strokovni odbor podpira sodelovanje sodnikov pri izvedbi Evropskega 
veteranskega atletskaga prvenstva  in poziva zbore, da se sami dogovorijo z 
organizatorji glede sodelovanja njihovih čanov pri izvedbi temovanja. 
Sklep 110: Za izvedbo tekmovanja organizatorjem priporočamo, da 
upoštevajo priporočilo strokovnega odbora o potrebnem številu sodnikov pri 
posameznih žirijah.  
 
K5. 
Strokovni svet je obravnaval poročilo o delu strokovnega odbora. 
Sklep 111: Strokovni odbor je sprejel poročilo o delu strokovnega odbora. 
Poročilo bo predsednik predstavil na naslednjem sestanka upravnega odbora AZS. 
 
K 6.  in K7.  
Obravnava gradiv pod točkama 6. in 7. je bila prestavljena na eno od prihodnjih 
sej. 
 
K8. 
Do naslednje seje se za potrebe glavnih sodnikov pripravi predlog obrazca za 
Poročilo o ugovoru. 
Predsednik ja seznanil člane strokovnega odbora, da je s strani direktorja AZS 
prišel predlog za sofinanciranje nakupa enotnih sponzorskih majic za vse atletske 
sodnike. 
Sklep 112: Predsednik pri posameznih zborih atletskih sodnikov preveri 
pripravljenost za sofinanciranje nakupa enotnih majic. 
 
Konec sestanka ob 20.00 
          Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 


