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
25. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 27. septembra 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.

Potrditev zapisnika 24. seje
Poročilo predsednika o delu med dvema sejama
Pregled poročil glavnih sodnikov
Razno

K 1.
Sklep 252: Zapisnik 24. seje je bil potrjen.

K 2.
Komisija za priznanja in nagrade pri Atletski zvezi Slovenije je SO ASS pozvala, da predlaga nekaj
svojih članov za priznanje ob 100. obletnici IAAF. Pri oblikovanju predlogov je potrebno upoštevati
naslednje kriterije:
− vsaj 30 letno delo na področju atletike,
− odmevnost in širše priznanje kandidatovega dela v lokalnem in državnem merilu,
− zahtevnejše naloge in funkcije, ki jih je posameznik opravljal v AZS, v klubu ali zvezi, vodenje
kluba, komisij AZS in članstvo v organih AZS.
Sklep 253: SO ASS za priznanje ob 100. obletnici IAAF predlaga naslednje sodnike:
Marko Račič, Jože Hladnik, Anton Majcen, Ljubo Novak, Umbert Bizjak, Mirko Šeruga,
Franc Brinc, Vladimir Vidmar, Gabrijel Ambrožič

K 3.
Skakalni miting »Nova Gorica 2012«, Nova Gorica, 25. 8. 2012
Skoki: Brez posebnosti.
Ocena: 4,0

Miting »Ptuj 2012«, Ptuj, 30. 8. 2012
Teki: Brez posebnosti.
Skoki: Brez posebnosti.
Meti: Brez posebnosti.
Ocena:

Teki: 4,0

Skoki: 4,0

Meti: 4,0

16. mednarodni atletski miting “Priložnost za mlade”, Murska Sobota, 1. 9. 2012
Nadzornika terena ni bilo in na terenu so se nahajali nekateri trenerji, ki so s svojo prisotnostjo motili
tudi delo sodnikov in se kljub pozivom niso želeli umakniti.
Prijavnice ni bilo. Tajništvo tekmovanja je opravljalo tudi to nalogo.
Pri skoku v daljino je bilo ob doskočišču prisotnih tudi nekaj staršev, ki so se po opozorilu umaknili.
Doskočišče skoka v daljino je postavljeno tako, da trenerji za ograjo najbližjega stojišča vidijo
tekmovalca od spredaj. Zaradi tega je bilo dovoljeno, da so vstopili in imeli pregled nad celotnim
skokom tekmovalca, in sicer na mestu, kjer niso zastirali pogleda gledalcem (desno ob doskočišču).
Celotno tekmovanje je potekalo dokaj tekoče, sodniške žirije so delale dobro in z nekaj napakami,
tudi dokaj usklajeno, bi pa bil potreben kakšen sodnik več.
Ocena:

Teki: 3,7

Skoki: 3,7

Meti: 3,7

Miting mednarodne atletske lige, Celje, 5. 9. 2012
Teki:
Štarterji niso imeli vseh potrebnih kartonov (manjkala sta oba nova kartona) ter povratne pištole.
Štarterji so do zadnje discipline odlično opravili svoje delo, v zadnji, memorialni disciplini pa je
tekmovalka na 5. stezi evidentno pobegnila, kar je zabeležila tudi naprava za zaznavo napačnega
štarta. Disciplina se je zaključila, kot da je vse v redu. Ugovora ni bilo.
Na cilju v 2. skupini teka na 800 m niso določili vrstnega reda, ker je vrstni red beležil samo en
sodnik. Timing je na podlagi barv dresov vrstni red kljub vsemu določili.
Pomanjkanje sodnikov na stezi. Sodniki so videli, da so tekmovalci v krivini telkli po črti oz. po
sosednji progi, vendar so ocenili, da niso nič pridobili, zato niso videli razloga za diskvalifikacijo.
Piramide za označevanje prehoda na notranjo progo pri teku na 800 m so bile nepravilno postavljene.
Pojasnilo: Tek v krivini po notranji črti ni dovoljen, posledica takega teka pa je
diskvalifikacija. O tem ne odloča sodnik na stezi, temveč glavni sodnik.
Skoki:
Pri skoku s palico pol ure pred pričetkom tekmovanja sodniške ekipe še ni bilo. Tekmovalci so sami
prihajali na tekmovališče in so tudi sami začeli pripravljati blazine in stojala za poskusne skoke.
Med pripomočki pri troskoku ni bilo krede in je trajalo kar nekaj časa, da so prinesli in narisali
odrivno desko (9 m in 10 m).
Meti:
Zaščitna mreža pri kladivu je poškodovana – pretrgana na desnih vratih. Na začetku ogrevanja
zaščitna mreža (kladivo) ni bila dvignjena do vrha. Napaka je bila pravočasno odpravljena.
Pri metu kopja je sodila oseba, ki ni sodnik (dvigal je zastavico v sektorju). VSD je dvigoval belo
zastavico, še preden je tekmovalka zapustila označen prostor.
Za merjenje orodij se že dalj časa uporablja improvizirane merilne naprave (razen tehtnice) domače
izdelave.
SKLEP 254: ker imamo v Sloveniji že nekaj mobilnih kompletov za merjenje orodij, naj si jih
zbori, ki nimajo lastnih certificiranih merilnih naprav, sposodijo od zborov, ki s takimi
napravami razpolagajo.

Ker sta tekmovanji v skoku s palico in v metu diska deloma potekali istočasno, je bilo poskrbljeno za
varnost in kontrolo (oba GS, nadzornik terena, oba VSD, opozorila tekmovalcem).
Ocena:

Teki: 2,6

Skoki: 3,7

Meti: 3,7

Atletski miting za vse kategorije, Novo mesto, 6. 9. 2012
Skoki:
Pri skoku s palico je zaletišče potrebno obnove.
Meti:
Pri metu kopja je zaradi razmočenosti in obrabljenosti zaletišča tekmovalcem drselo. Kot oznake za
zalet so uporabljali copate.
Sodnikov je bilo dovolj in so dobro opravili svoje delo.
Ocena:

Skoki: 5,0

Meti: 5,0

Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U 16, Slovenj Gradec, 8. in 9. 9. 2012
Teki:
Nekoliko težav je bilo pri vodenju zapisnikov za štetje krogov in določanje vrstnega reda.
Sodniška ekipa ni imela ustreznih piramid za označitev prehoda na notranjo progo. Pomočnik
štarterja ni preverjal pravilnosti položaja rok in nog v blokih, v tekih brez štartnih blokov ni preverjal
pravilnosti položaja nog za črto.
Pomanjkanje sodnikov na cilju, vendar so opravili svoje delo skoraj brezhibno.
Pomanjkanje sodnikov na stezi. Med mladimi sodnicami nekaj neprimernega vedenja.
Težave s postavitvijo stožcev pri štafeti 4 x 300 m pri prehodu na notranjo progo.
Skoki:
Daljina – zapisnik je vodila oseba brez sodniškega izpita. Vetromer pri daljini je vodila oseba brez
sodniškega izpita. Na začetku je bil vetromer pravilno postavljen, med samim tekmovanjem pa je
zapisničarka zamenjala stran, kjer je sedela, ni pa obrnila vetromera, zato so bili rezultati napisani
napačno (+, -). Ustrezno popravljeno.
Vetromer pri troskoku ni bil prestavljen na ustrezno mesto za to disciplino. Popravljeno.
Drugi dan je VSD pri daljinskih skokih pustil, da se za označitev zaleta uporablja druge stvari, čeprav
je bilo oznak dovolj.
Pri višini so bile bele črte v podaljšku stojal prekratke, črte med stojali ni bilo. Kljub opozorilu GS do
začetka tekmovanja tega niso popravili. Šele po drugem ostrem opozorilu so označili belo črto med
stojali. Pri prvi nastavitvi višine so ugotovili, da kljunasto merilo ni ustrezno. GS je prekinil že začeto
tekmovanje in zahteval, da uporabljajo ustrezno kljunasto merilo. Šele po posredovanju delegata se je
merilo našlo.
Skok s palico – tekmovališče ni bilo pravočasno pripravljeno, sodniška ekipa ob predvidenem času ni
bila na svojem mestu. Zapisničarka je prvič pisala zapisnik. Na začetku je bilo precej napak pri
vodenju uspelih in neuspelih poskusov. Boljše vodenje zapisnika je motila tudi uporaba telefona.
Pojavljale so se težave pri nastavljanju ustrezne globine.
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov.
Meti:
Pri metu krogle ni bilo ure za merjenje časa poskusa niti rumene zastavice.
Prvi dan je potekalo merjenje s plastičnim metrom, drugi dan s kovinskim.
Primanjkovalo je sodnikov, zato so delo opravljale osebe brez znanja atletskih pravil, vendar z
velikim trudom.
Prijavnica:
Kljub temu, da so tekmovalce klicali pred odhodom na tekmovališča, so nekateri odhajali po svoje.
Drugi dan nekateri tekmovalci niso imeli več originalnih štartnih številk, ampak ročno izpisane.

Sodnikov je bilo premalo.
Ocena:

Teki: 4,0

Skoki: 2,9

Meti: 3,8

Prijavnica: 3,8

Atletski miting za vse kategorije, Novo mesto, 13. 9. 2012
Teki:
Na tekmovanju so čase merili ročno.
Ni bilo postavljenih stožcev ob notranjem robu tekališča in prav tako ne pri 3000 m zapreke za
prehod na vodno oviro. Tam je bil samo en sodnik brez zastavic.
Na cilju ni bilo dodatnih tabel s številkami za sporočanje prehitenim tekmovalcem, koliko morajo še
preteči, vendar jih je ustno obveščal sodnik.
Ocena:

3,5

Sklep 255: Za discipline do 800 m se ročno merjeni rezultati se priznajo.
Evropski klubski pokal za mladince in mladinke (skupina A), Ljubljana, 15. 9. 2012
Teki:
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Različni štarterji so imeli zelo različen interval med ukazom »pozor« in strelom.
Timing ni imel vedno vseh reakcijskih časov.
Skoki:
Skok s palico – tekmovališče ni bilo pravočasno pripravljeno. Korito je bilo še polno vode, blazino je
bilo potrebno očistiti.
Tekmovalci so sami zapuščali tekmovališče, niso upoštevali opozoril VSD in GS, da se za označbe
zaletišča ne sme uporabljati kreda.
Meti:
Zaradi merjenja dolžin je bilo potrebno leva vrata nekajkrat premakniti, kar pa je zaradi ne najbolj
primernega mehanizma zahtevalo kar precej sile.
Pri suvanju krogle za mladince izvajanje poskusnih metov ni potekalo po vrstnem redu.
Prijavnica:
Prijavnica je delovala skoraj brezhibno.
Ocena:

Teki: 4,1

Skoki: 4,8

Meti: 4,8

Prijavnica: 4,9

Sklep 256: Pri testiranju z uradno utežjo se je pojavil dvom v pravilnost delovanja tehtnic za
merjenje orodij, ki ju imajo v Kopru in Slovenj Gradcu. Obe tehtnici je potrebno dati v pregled
Uradu RS za meroslovje.
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U 14 in U 12, Velenje, 15. in 16. 9. 2012
Teki:
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časov ni bilo.
Ker oznake za predajo štafetnih palic 4 x 200 m niso bile označene, sta se delegat in GS odločila, da
se štarta iz štartnih blokov s štartnih mest teka na 800 m.
Število sodnikov na cilju premajhno. Pri nekaterih tekih problem določanja vrstnega reda. Sodniki na
stezi niso opravljali svojega dela.
Tudi drugi dan je bilo premalo sodnikov na cilju in stezi, zato tudi pri dveh tekih problem določanja
vrstnega reda.

Drugi dan so štafete 4 x 200 m tekli kot 4 x 400 m. Na cilju ni bilo sodnika, ki bi tekmovalce pri
drugi predaji razporedil na pravilna mesta. Ni jasno, ali so bile vse predaje izvedene v predajnem
prostoru.
Skoki:
Pri skokih v višino je bilo premalo sodnikov (prvi dan samo ena sodnica, drugi dan dve).
Zaradi večjega števila udeležencev pri skoku v daljino je primanjkovalo označb na zaletišču.
Meti:
Pri metu krogle in pri metu vortexa so bili sodniki brez ure in rumene zastavice. Zapisnik je vodila
oseba, ki ni sodnik, in ji je bilo potrebno pojasniti tehnologijo dela.
Kontrole orodja ni bilo.
Na začetku sektorja za met vortexa (za prestopnim lokom) so bila postavljena nogometna vrata, ki so
pol metra segala v sektor.
Prijavnica:
Nekajkrat so bile štartne liste dostavljene v prijavnico v zadnjem trenutku.
Ocena:

Teki: 2,5

Skoki: 3,0

Meti: 3,0

Prijavnica: 3,7

26. mednarodni atletski miting »Brežice 2012«, Brežice, 19. 9. 2012
Teki:
Sodnikov na stezi ni bilo, na cilju pa trije sodniki vključno z zapisničarko.
Štarter ni sodeloval s sodniki na cilju.
Skoki:
Vetromera pri daljinskih skokih ni bilo, tudi ne vetrovne nogavičke in ure za koncentracijo.
Tekmovališči za skok v višino in skok s palico sta se pripravljali še med ogrevanjem.
Pri skoku s palico se je VSD pogovarjal po telefonu, zastavice med tekmovanjem dal otroku, da se je
z njimi igral. Ni bil pozoren na samo tekmovanje.
Na tekmovališču so bili trenerji, starši, prijatelji.
Meti:
Na tekmovališču se je pojavilo kladivo, ki ni bilo uradno stehtano – glavni sodnik ga je izločil.
Met kladiva je sodil vodja tekmovanja, ki je hkrati trener.
Ocena:

Teki: 3,0

Skoki: 3,0

Meti: 3,0

Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke, Domžale, 22. 9. 2012
Teki:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov ni bil sodnik in tudi ne ves čas prisoten.
Vetromer je deloval samo takrat, ko je GS opozorila, da mora biti zapisnikar pri vetromeru prisoten.
Pri 1. skupini mladink na 200 m ni bilo merjenja hitrosti vetra.
Sodnikov na cilju je bilo premalo (6 + 1 pomočnik), bili so edini za vsa dela na cilju (zapisnik,
časomerilci, vrstni red, semafor za pretečene kroge).
Od 15. ure je ostal štarter sam, ker je moral pomočnik štarterja na tekmovanje v odbojki. Štarter je
prosil GS, če mu lahko pomaga.
Na cilju so časomerilci gledali v semafor Timinga in nato vpisovali čase.
Ovire so bile malomarno postavljene (dotikale so se ena druge – zgoraj, postavljene ne na črte, bile
ukrivljene). Napake je GS popravila sama, ker ni bilo prisotnega nikogar od tehnične službe.
Pri predajah štafet (samo 4 x 300 m) je bil na posameznih predajah samo en sodnik.
Na koncu teka 2000 m zapreke ni nihče pospravil zaprek, tako da je GS prosila štarterja, naj počaka z
naslednjim štartom, da so zapreke odstranili.

Štafetnih palic ni bilo pripravljenih, tako da smo jih iskali.
Nadzornika terena ni bilo, vodja tehnične službe se je pojavil po končanem tekmovanju.
Zelo slabo organizirano tekmovanje.
Skoki:
Prepletanje disciplin skok s palico in višine, kakor tudi met kopja in daljine, troskoka.
Na vseh disciplinah ni bilo štoparic za koncentracijo in rumenih zastavic.
Pri skoku v višino VSD ni bil kos svoji nalogi. Zapisničarka, ki ni bila sodnica, se je pojavila tik pred
tekmovanjem.
Ure za koncentracijo ni bilo, prav tako ne rumene zastavice in vetrovne nogavičke.
Manjkali so stranski stožci, ki označujejo odrivno desko.
Kurirska služba ni delovala, nadzornika terena ni bilo, vodja tehnične službe se je pojavil okoli
17. ure.
GS pozdravlja, da je delegatka AZS povabila vse GS in vse VSD po končanem tekmovanju na
pogovor. Od VSD ni bilo nikogar na pogovor, razen vodje tekmovanja.
Meti:
Pri metu diska in pri metu kopja ni bilo vetrne nogavičke.
Na vseh tekmovališčih je bilo premalo sodnikov.
Trenerji pri krogli so bili nedisciplinirani in so se postavljali povsod.
Prijavnica:
Prijavnica je začela delovati šele nekaj minut pred dvanajsto, ko se je tekmovanje v metu diska na
pomožnem metališču že začenjalo. Nekateri tekmovalci se sploh niso prišli prijaviti v prijavnico.
V prijavnici je delala samo ena oseba.
Ocena:

Teki: 2,0

Skoki: 2,0

Meti: 2,0

Prijavnica: 2,0

K 4.
Atletski zvezi Slovenije je šest trenerjev poslalo pritožbo s predlogom, ki se nanaša na tekmovanje v
skoku v višino na Prvenstvu Slovenije za pionirje in pionirke U 14 in U 12, ki je potekalo 15. in 16. 9.
2012 v Velenju. V pritožbi je navedeno, da sodniki pred začetkom tekmovanja niso zagotovili
tekmovalcem dovolj poskusnih skokov in da je bila komunikacija med tekmovalci in trenerji otežena,
saj na skakališču ni smel biti prisoten noben trener. V dokumentu so tudi predlogi ukrepov, da se v
prihodnje to ne bi več dogajalo. SO ASS bo pripravil del odgovora, ki se nanaša samo na sodniško
delo, in ga posredoval tekmovalni komisiji, ki bo oblikovala skupni odgovor.
Ker so se v zadnjem času nekajkrat pojavljale težave, bo SO ASS za posvet na Svetu atletskih
sodnikov Slovenije, ki bo predvidoma 17. 11. 2012, pripravil izhodišča za določitev nadomestil
stroškov sodnikom po posameznih sodniških zadolžitvah na tekmovanjih.

Seja je bila zaključena ob 17.00 uri

Zapisal: Andrej Kotnik

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

