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ZAPISNIK 
  
24. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 30. avgusta 2012 ob 16.00 uri v 
prostorih AZS. 
  
Prisotni: Andrej Udovč, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar, Igor Godec, Andrej 
Kotnik 
 
Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika 23. seje 
2. Poročilo predsednika o delu med dvema sejama 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Priprava na posvet z glavnimi sodniki in seminar NTO 
5. Finančno stanje 
6. Razno 

  
 
K 1. 

Sklep 243: Zapisnik 23. seje je bil potrjen. 

 
K 2. 

Ob pričetku sestanka je g. Gabrijel Ambrožič strnil svoje vtise z dogajanja na atletskem delu 
Olimpijskih iger v Londonu. 

Pravilnik o  izobraževanju,  usposabljanju,  napredovanju  in  evidenci  atletskih  sodnikov  
Slovenije je bil potrjen na seji Upravnega odbora Atletske zveze Slovenije. na kateri seji 

SO ASS je za prevod gradiva za predavanja na izobraževanjih atletskih sodnikov, ki ga uporabljajo 
v Veliki Britaniji, zaprosil naslednje sodnike: Janka Cerjaka, Aleša Janžovnika, Aleša Bezjaka, 
Boruta Podgornika, Alenko Malnar, Anito Šturm Trupej, Andrejo Jošt in Timing Ljubljana. 
Poleti so vsi opravili svoje delo, za kar se jim SO ASS zahvaljuje in izreka veliko pohvalo za 
angažiranost. 
Na izobraževanju za predavatelje bo SO ASS skupaj s prevajalci in ostalimi kandidati za 
predavatelje pregledal prevedeno gradivo in ga smiselno umestil v gradivo, ki smo ga že do sedaj 
uporabljali na predavanjih za sodnike. 

Na Atletski zvezi Slovenije je bila pripravljena aplikacija Informacijski sistem AZS, v okviru katere 
je tudi modul, ki je namenjen upravljanju s podatki o sodnikih. 

Sklep 244: SO ASS bo zborom poslal baze s podatki o sodnikih posameznega zbora. Ti naj 
podatke natančno pregledajo in ažurirajo ter označijo, kateri sodniki so aktivni in kateri ne. 
V bazi naj bodo torej navedeni tudi neaktivni sodniki vklju čno s pokojnimi (ustrezno 
označeni), da bomo tako lahko sestavili kronološko popolno bazo.  



K 3. 
 

Atletski miting Novo mesto, Novo mesto, 25. 6. 2012 

Tekmovanje je potekalo med več zaporednimi nevihtami. Sodniki so vztrajali, tekmovalci pa so že 
med prireditvijo odhajali, nekateri so se prijavili, opravili en poskus in prenehali. 

Ocena: Zaradi nenavadnih razmer dela sodnikov ni mogoče oceniti. 
 

Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke (U 14), 
Radovljica, 30. 6. 2012  

Popolne žirije, sodniki prizadevni, hitro in pravilno delo. 
Nova oprema in tehnična služba ja postavila za tekmovalce in sodnike šotore zaradi vročine na 
posameznih tekmovališčih. Odlično organizirano tekmovanje. 

Ocena:     Moški: 5,0               Ženske: 5,0 
 

Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke, Ravne na Koroškem, 30. 6. in 1. 7. 2012  

Teki: 
Stožci ob prehodu na notranjo stezo teka na 800 m so bili neustreznih dimenzij (10 x 10 x 20 cm). 
Časomerilce je bilo potrebno poučiti o sistemu merjenja po vrstnem redu in ne po stezah. Sodnikov 
na stezi ni bilo opaziti. Nadzornika terena ni bilo. Zaradi pomanjkanje sodnikov so mnogi opravljali 
več funkcij hkrati. 
Prvi dan je bil sestanek delegata in GS z vodstvom tekmovanja. Naslednji dan bistveno boljše delo. 

Skoki: 
Na višini ni bilo zarisane bele črte med stojali in v podaljšku. Štoparic za merjenje časa poskusa 
prvi dan ni bilo. 
Pri skoku s palico je bilo ugotovljeno, da blazina ne ustreza predpisom. Organizatorji so bili na to 
opozorjeni. Delno so rešili problem s postavitvijo dodatnih blazin, vendar pa je bilo izvajanje skoka 
s palico še vedno potencialno za tekmovalce. 
Zaletišče za daljino in troskok ni ustrezno. Ima samo eno uporabno odrivno mesto 1 m od roba 
odskočišča. Problem se je pojavil pri tekmovalcu, ki je želel doseči normo za svetovno mladinsko 
prvenstvo. Zaradi varnosti je bila sprejeta odločitev, da se nariše dodatno odrivno mesto. 
Zapisničarka ni imela sodniškega izpita, nekajkrat se je pri zapisovanju rezultatov zmotila. 
Kljub vročini so sodniške žirije dobro opravile svoje delo. Drugi dan so bile pomanjkljivosti prvega 
dne odpravljene. 
Pripombe na obnašanje nekaterih trenerjev, ki so bili na trenutke tudi precej žaljivi.  

Prijavnica: 
Prijavnica delovala prvi dan z eno sodnico in eno pomočnico, drugi dan z eno sodnico in dvema 
pomočnicama. Na tekmovališče so prihajale osebe, ki niso tekmovale.  
Orodja organizatorja niso bila pravočasno pripravljena, drugi dan dostavljena napačne teže (kopje 
800 g in 700 g, krogla 3 kg). 
VSD za mete je prvi dan »pomagal« opravljati meritve ustreznosti orodij in izločal tudi orodja, ki so 
bila ustrezna. Povzročil je veliko nepotrebnega vznemirjenja in jeze pri tekmovalcih. 

Ocena:  Teki: 3,0 Skoki: 4,2 Meti: 3,0 Prijavnica: 2,7    

Sklep 245: Organizatorji na tekmovanjih ne smejo več uporabljati blazin pri skoku s palico, 
ki so bile uporabljene na tem tekmovanju, ker tekmovalcem ne zagotavljajo varnosti.  

Sklep 246: V primerih neprimernega obnašanja tekmovalcev ali trenerjev pristojni glavni 
sodnik praviloma uporabi rumeni oz. rdeči karton. 

Sklep 247: Kontrola orodij ni sestavni del delovanja prijavnice. 



Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke (U 12), 
Postojna, 1. 7. 2012  

Na cilju so ročne čase zapisovali v stotinkah. 
Iztok Omerza,  trener AK Radovljica, je podal ugovor: v zadnji skupini teka na 300 m Ž je vodeča 
tekmovalka tekla vsaj 50 m pred ciljno črto po notranji stezi in v cilj prišla v 4. namesto v 5. stezi. 
Za mnenje je bil vprašan delegat, ki je bil v bližini, in je odredil diskvalifikacijo. V pravočasnem 
ustnem ugovoru je bilo podano, da tekmovalka naj ne bi nikogar ovirala, v zavoju pa je tekla po 
svoji stezi (kar so sodniki na stezi potrdili), le na ravnem delu tekališča je tekla v 4. stezi. Rešitev 
ugovora: tekmovalka ni bila diskvalificirana (čl. 143/4b). 
Pri daljini je zapisnik vodila oseba, ki ni sodnik (za prestop - , namesto X), čeprav sta bila na terenu 
dva sodnika brez zadolžitev.  
Pri vortexu niso uporabljali zastavic, sodnik v polju je bil nedosleden pri izmeri metov. 
Nekateri trenerji so bili na tekmovališču. 
Sodniško delo so opravljale druge osebe, čeprav je bilo na razpolago dovolj sodnikov. 

Ocena:     Moški: 3,5               Ženske: 3,5 

 

Miting mednarodne atletske lige, Novo mesto, 4. 7. 2012 

Teki: 
Sodnikov za vrstni red ni bilo, tehničnega osebja premalo.  

Skoki: 
Pri višini, daljini in troskoku sodniki niso imeli štoparice in rumene zastavice. 
Pri skakanju članov je tekmovalec št. 108, ki je hkrati tudi trener, izkoristil priložnost, da je ostal  na  
tekmovališču, ko je končal s skakanjem. Slikal in snemal je svoje varovance in jim ob vsakem 
poskusu pokazal posnetke, da so lažje odpravljali napake. 

Glej sklep 246. 

Meti: 
Pri krogli zaustavitveni prag  ni v skladu z atletskimi pravili. Prav tako krog, katerega podlaga je v 
zelo slabem stanju, obroč pa prenizek. Dve črti ob robu kroga sta bili narejeni z apnom, kar ni 
primerno. 
Zaščitna mreža pri kladivu in disku ni v skladu z atletskimi pravili.  
Pri kopju sta bili črti ob podaljšku prestopne črte krajši od 75 cm.  
Pri metu krogle se je pri meritvi prvega meta zgodila velika napaka, ko je sodnica merila dolžino 
meta od sredine kroga. Takoj je bila opozorjena. Sodnik v sektorju ni imel rdeče zastavice. Med 
sojenjem se je pogovarjal po telefonu.  

Ocena:  Teki: 3,5 Skoki: 4,0 Meti: 4,3    

 

Prvenstvo Slovenije za člane in članice, Koper, 7. 7. in 8. 7. 2012  

Teki: 
Sodnikov na stezi ni bilo. Ni bilo usklajene komunikacije med štarterjem in časomerilci  
Tehnična služba je nenatančno postavila ovire (400 m ovire). Nepravilno so bile postavljene 
piramide za prehod na notranjo stezo pri teku na 800 m – takoj popravljeno. Tudi pri teku na 
3000 m zapreke so bili stožci nepravilno postavljeni – popravljeno. 
Sicer pa veliko boljše organizirano tekmovanje kot lansko leto.  

Skoki: 
Pri troskoku prvi dan tekmovališče ni bilo pravočasno pripravljeno, pomožne rekvizite so iskali 
med samim tekmovanjem. 
Zapisničarka ni ponavljala dolžine skokov, čas je merila samo občasno. Nepravilno pisanje 
zapisnika (preveliko število popravkov), zato je GS zamenjala zapisničarko. Na samem skakališču 
je bilo 11 sodnikov in pomožnega osebja, kar je preveč in so bili drug drugemu v napoto. 



Rožle Prezelj je podal ugovor, da je doskočišče premajhno in prenizko, da se pri doskoku dvigne 
prah iz blazin (doskočišče ima mrežasto pokrivalo). Tekmovanje naj ne bi bilo regularno. Rešitev 
ugovora: doskočišče je regularne površine. Z meritvami na več mestih je bilo ugotovljeno, da je 
višina ustrezna in v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Pena blazin je nekoliko preperela, 
vendar v mejah normale. Nevarnosti za kakršnokoli poškodbo zaradi doskočišča ni. Ugovor je bil 
zavrnjen. Tekmovalec je izjave o neprimerni višini doskočišča podal tudi v medijih, vendar je bilo 
ob ponovnem merjenju zopet ugotovljeno, da je višina ustrezna (70 cm), kar je medijem sporočil 
tudi predsednik tekmovalne komisije. 

Meti: 
Manjkale so ure za koncentracijo, tekmovalci so se ogrevali brez nadzora sodnikov. 
Žirija za tehtanje orodja je zavrgla dve krogli zaradi premajhne teže. Obe krogli sta se pojavili na 
terenu. VSD jih je izločil.  
Pri metališču za kroglo je potrebno napraviti višji branik na koncu, saj se krogle kotalijo na 
zaletišče za kopje.  
Pohvaliti je potrebno VSD pri kopju, disku in kladivu, ker je kljub manj izkušeni ekipi uspel 
solidno izpeljati tekmovanje.  

Prijavnica: 
Prisotna sodnika ob konicah nista zmogla opravljati vsega dela in bi potrebovali še enega sodnika. 
Ob začetku ni bilo zapisnikov za kontrolo prisotnosti tekmovalcev, temveč le Timingov snopič 
prijavljenih tekmovalcev po disciplinah. Po intervenciji so dobili zapisnike le za tehnične discipline, 
uredili so tudi komunikacijo z žirijami na štadionu. 

Ocena:  Teki: 3,75 Skoki: 3,75 Meti: 4,25 Prijavnica: 4,25    
 

Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in mlajše članice, Ptuj, 21. 7. in 22. 7. 2012  

Teki: 
Slabo so vidne črte na štartu 200 m. Sodniki na stezi so imeli le belo zastavico, brez obrazcev in 
priročnih sredstev za obeležitev prekrška. Na stezi je bilo premalo sodnikov. 
Pri 2. skupini ml. članice na 200 m ni bilo vetromera, ker se je pokvaril. Kasneje je bil izposojen z 
daljine. 
Prvi dan pri štartu štafete 4 x 100 m  ni bilo pomočnika štarterja, ker je pred tem že odšel.  

Skoki: 
Zaradi dežja je bilo zaletišče pri višini mokro in trakovi za označbo zaleta niso držali, zato je GS 
dovolil izjemoma označbe s kredo.  
Nekaj nezbranosti je bilo pri žiriji skoka s palico (Ž) drugi dan, ko za trenutek niso vedeli, ali je 
tekmovalka že neuspešno končala tekmovanje ali ima še en poskus.  
Površna uporaba ur za koncentracijo in rumenih zastavic. 
Pri skoku s palico sodniki niso opazili, da se tekmovalka ogreva na zaletišču med potekom 
tekmovanja.  
Pri daljini je pri enem od skokov pomožna oseba poravnala doskočišče še preden so sodniki izmerili 
skok. Tekmovalka je ponovila skok.  

Meti: 
Odhodi s terena niso bili organizirani. 

Ocena:  Teki: 3,5 Skoki: 3,0 Meti: 4,0 Prijavnica: 4,7    
 

Miting Jernejevo 2012, Šentjernej, 22. 8. 2012  

Pri tekih (časomerilca samo 2) ni bilo dovolj sodnikov. 
Pri daljini so kot oznake za zalet tekmovalci uporabljali svoje predmete.  
Zaradi velika števila tekmovalcev in neznosne vročine je bilo tekmovanje naporno, pa so sodniške 
žirije kljub temu do konca zbrano izpeljale svoje delo. Zaradi neprekinjenega štiri in pol urnega dela 
je bilo posebej naporno za sodniško žirijo pri skoku v daljino. 

Ocena:  Teki: 3,7 Skoki: 4,3 Meti: 3,5    



K 4. 

Na jesenski seminar za NTO so bili povabljeni vsi glavni sodniki, ki tega naziva niso pridobili na 
prvem seminarju. Odziv je bil zelo slab, saj se je prijavil le eden od povabljenih. Poslano je bilo 
ponovno vabilo, vendar odziva ni bilo. 
Seminar za NTO je izjemno pomemben za dvig kakovosti sojenja na slovenskih atletskih 
tekmovanjih, hkrati pa postanejo sodniki z rangom NTO nosilci razvoja kakovosti in izobraževanja 
v svojem okolju. Predvideni termin za seminar je 23. 11. do 25. 11. in 30. 11. do 2. 12. 2012. 

Sklep 248: Posamezne zbore se pozove, da posredujejo svoje predloge kandidatov za NTO. 
Med kandidati so vsi glavni sodniki ter tisti, ki so kakovostni, zanesljivi, ambiciozni, 
praviloma sodniki ranga III ( mednarodni sodniki po starem pravilniku), izjemoma tudi ranga 
II in so mlajši od 60 let. 

Predviden datum posveta za glavne sodnike je 12. 1. 2013. 

Sklep 249: Zbori naj po podobnih kriterijih kot za NTO predlagajo kandidate za glavne 
sodnike.  

 
K5. 

Predsednik SO ASS je predstavil finančno stanje SO ASS na dan 20. 8. 2012 in realizacijo osnutka 
finančnega načrta za leto 2012. V letošnjem letu je bilo veliko vloženega v izobraževanje in 
poravnati je potrebno še vedno neporavnane stroške za sodniške tečaje, ki so potekali v prvi 
polovici leta. V letu 2012 bosta večja stroška še posvet zborov atletskih sodnikov in seminar NTO. 

 
K6. 

Vlado Vidmar je opravljal vlogo glavnega sodnika na mladinskem četveroboju (Češka – Madžarska 
– Hrvaška – Slovenija), ki je bil 9. 6. 2012 v Slovenj Gradcu, vendar nadomestila za opravljeno 
delo še ni prejel. 

Sklep 250: SO ASS poziva organizatorja tekmovanja, da glavnima sodnikoma takoj izplača 
nadomestila.  

Obravnavali smo dopis Komisije za priznanja in nagrade o predlaganju sodnikov za prejem 
spominskih kolajn in diplom IAAF, ki jih ta podeljuje ob 100 letnici svojega delovanja.  
 
Sklep 251: Ugotavljamo, da je v vrstah Združenja atletskih sodnikov Slovenije veliko število 
članov, ki bi si za svoje dolgoletno prostovoljno delo v atletiki zaslužili tovrstno priznanje. Ker 
pa se zavedamo, da je nesmotrno, da komisiji predlagamo vse za katere menimo, da si tako 
priznanje zaslužijo, prosimo, da nam komisija posredujete kriterije po katerih bi lahko 
naredili ožji izbor.   
 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 uri 
  
 
 
Zapisal: Andrej Kotnik      Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r. 


