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ZAPISNIK 
 
24. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 5. februarja 2008 v prostorih ŽŠD 
Ljubljana, s pričetkom ob 17,00. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Silva Pintar, Andrej 
Udovč, Vlado Vidmar ter gost Jože Hladnik. 
Upravičeno odsoten: Igor Godec  
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled zapisnika 23. seje SO ASS 
2. Pregled dejavnosti v mesecu januarju 
3. Posvet z glavnimi sodniki 
4. Pregled poročil glavnih sodnikov 
5. Novi sodniški znaki 
6. Nastopi v mešani konkurenci 
7. Razno 

 
K 1.   
Zapisnik 23. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   

- V mesecu januarju je bilo izpeljano izobražavanje za sodniški zbor v Domžalah, v 
pripravi pa so še izobraževanja v Novem mestu, Postojni in Ljubljani. 

- Na posvet z glavnimi sodniki je bilo povabljenih 65 sodnikov od tega 8 kandidatov za 
nove glavne sodnike. 

- Izdelane so bile nove sodniške izkaznice, ki so v skladu z novo celostno podobo AZS. 
- Vložki s prevodom novih pravil bodo natisnjeni v kratkem. 

Sklep 113: Vložke s spremenjenimi Pravili za atletska tekmovanja 2008 se sodniškim 
zborom razdeli po enakem ključu, kot je bil uporabljen pri razdelitvi prevoda Pravil za 
atletska tekmovanja v letu 2007. 
 
K 3. 
Za posvet z glavnimi sodniki je bil sprejet naslednji dnevni red: 

- Pozdrav predsednika SOASS 
- Analiza poročil glavnih sodnikov v letu 2007 
- Predstavitev novosti v Pravilih za atletska tekmovanja 2008 

Odmor 



- Obravnava nekaterih določb Pravil za atletska tekmovanja v tekih, metih in skokih 
- Problemi delovanja glavnih sodnikov na tekmovanjih 
- Razprava in pobude za delo glavnih sodnikov v letu 2008 

 
K 4. 
Obravnavana so bila poročila glavnih sodnikov z naslednjih dvoranskih tekmovanj: 

- 27.1.08 Prvenstvo Slovenije v dvorani pa PI in PE U12 in U14, Organizator AD Kronos 
- 2.2.08 Prvenstvo Slovenije v dvorani za starejše mladince, Organizator AK Gorica, 
- 3.2.08 Prvenstvo Slovenije v dvorani za PI in PE U 16, Organizator AD Kronos 

V poročilih ni bilo navedenih posebnosti, ki bi jih bilo potrebno obravnavati. 
 
K5. 
Sklep 114: Ker je zmanjkalo starih sodniških znakov naj AZS odloči kakšne znake naj, v 
skladu z novo celostno podobo AZS, naročimo.  
 
K 6.   
V zvezi z nastopi v mešani konkurenci se je pojavila potreba po dodatnem tolmačenju. Strokovni 
odbor v skladu s 108. sklepom svoje 23. seje ponovno pudarja, da nastopi v mešani konkurenci 
praviloma niso dovoljeni.  
Če pa je na posameznem tekmovanju, v disciplinah, ki so navedene v 147. členu Pravil za 
atletska tekmovanja 2008 (teki na 5000m in več, ter tehnične discipline)  izveden nastop v 
mešani konkurenci je potrebno upoštevati naslednja navodila: 

- Nastop v mešani konkurenci se izvede če so v moški ali ženski katogoriji največ trije 
nastopajoči tekmovalci, 

- Če bi v neki tehnični nastopili 3 tekmovalci ali manj, se jih priključi tekmovalcem 
drugega spola, 

- Tekmovalna zapisnika se za vsako kategorijo vodita posebej, na obeh zapisnikih pa je 
potrebno označiti, da je tekmovanje potekalo v mešani konkurenci. Najprej nastopajo 
tekmovalke in nato tekmovalci, 

- Če v mešani konkurenci nastopi samo en tekmovalec ali ena tekmovalka, le-ta ne more 
postati državni prvak in ne more dobiti medalje. 

- Če v posamezni tehnični disciplini v mešani konkurenci nastopa več kot osem 
tekmovalcev enega spola, v drug del tekmovanja (dodatne tri serije) napreduje prvih osem 
tekmovalcev tega spola in vsi tekmovalci nasprotnega spola. 

Ker je trenutno še premalo znanih izhodišč in mednarodnih »dobrih praks« in ker v je tehničnih 
disciplinah vsak nastop individualen, predlagamo, da je v tehničnih disciplinah dosežen državni 
rekord, kot tudi norma za mednarodno tekmovanje, veljaven. V kolikor pa IAAF tako doseženih 
norm ne bo sprejela, pa bo potrebno to odločitev spremeniti. 
 
K7. 
V skladu s sklepom UO AZS je potrebno popraviti finančni načrt strokovnega odbora v tej meri, 
da bodo stroški za sofinanciranje nakupa majic za sodnike navdeni kot izredni strošek, nakup 
računalnika in projektorja pa investicija AZS. 
 
Konec seje ob 20.15        Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 


