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ZAPISNIK 
 
26. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 15. maja 2008 v prostorih ŽŠD 
Ljubljana, s pričetkom ob 17,30. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Andrej Udovč, 
Vlado Vidmar ter gosta Jože Hladnik in Marko Račič. 
Upravičeno odsoten: Igor Godec in Franc Brinc 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 25. seje SO ASS 
2. Pregled dela v aprilu in maju 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Pregled literature za »sodniški priročnik« 
5. Poročilo o pripravah na EVACS 2008 
6. Poblematika zagotavljanja sodnikov za tekmovanja 
7. Razno 

 
K 1.   
Zapisnik 25. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.  Predsednik strokovnega odbora je podal poročilo o izvedbi izobraževanj za nove sodnike, 
ter za napredovanja in obnovitev znanja. Statistika izvedenih izobraževanj je predstavljena v 
spodnji tabeli. 
 
Zbor AS DS MS Obnovitev
Domžale 6 3  4
Maribor 6   3
Slovenska Bistrica 10   2
Novo mesto 10 4 6 4
Postojna 6 2  5
Ljubljana 7 1 3 26
Bled 9    
Žalec 7 3  4
Ptuj 14 2  5
Koper 3 7  6
Nova gorica -
štarterji 

2   3



Velenje 20 1  10
Kočevje 12   4
Maribor -štarterji 8    
Skupaj brez 
štarterjev 

110 23 9 73

 
Sklep 119: Izkušeni štarterji (Hafner, Zorjan,Vidmar) bodo na začetku pomagali novim 
štarterjem na tekmovanjih kot koordinatorji štarta, da pridobijo potrebne izkušnje. 
Pripravljen je tudi že priročnik za delo štarterjev in sodnikov pri tekmovalni hoji. 
 
K 3. 
19. in 20. 4. 2008 Kvalifikacije AP Slovenije za člane in članice – organizator: AD Kronos: 
Na stezi je bilo premalo sodnikov. 
3.5.2008 Mednarodni atletski miting »Nova Gorica 2008« - organizator: AK Gorica: 
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov in trenerji so se nahajali na tekmovališču.  
Sklep 120: Na vsakem tekmovanju mora organizator zagotoviti tudi nadzornika terena, ter 
izvajati kontroliran dostop tekmovalcev na teren. 
25.4.2008 Medklubski miting »Domžale open 2008« - organizator AK Domžale: 
Sodnik zadolženi za štetje krogov ni deloval v skladu s pravili, premalo sodnikov na stezi, ni bilo 
nadzora terena. Zapisnika pri suvanju krogle ni vodila sodnica, napačno vodenje zapisnikov, 
pionirka je nastopila v treh disciplinah. 
Sklep 121: Zbor je potrebno opozoriti na pravilno vpisovanje oznak v zapisnik za označbo 
izvedenih poskusov. 
Sklep 122: Organizatorja opozarjamo na določilo Razpisov za atletska tekmovanja, ki 
določa, da smejo pionirji v enem dnevu nastopiti največ v dveh disciplinah.  
 
K 4.  
Sklep 123: Pripravljen priročnik za delo štarterjev se razpošlje članom strokovnega 
odbora, da ga lahko preučijo do naslednje seje. 
Sklep 124: Vsi priročniki morajo biti opremljeni z uvodnikom iz katerega bo razvidno, da 
je pripročnik samo pripomoček pri delu sodnikov in ne nadomašča Pravil za atletska 
tekmovanja. 
 
K. 5 
Andrej Udovč je podal poročilo o pripravah na EVACS z vidika sodniške službe. Na dan seje je 
bilo za sodelovanje prijavljenih 40 slovenskih sodnikov in 15 sodnikov iz Hrvaške, Danske, 
Nemčije in Velike Britanije.  
Sklep 125: Določanje glavnih sodnikov za EVACS bo izpeljano v okviru organizacijskega 
odbora EVACS iz nabora licenciranih glavnih sodnikov za leto 2008. 
  
K 6.   
V zvezi s problematiko zagotavljanja zadostnega števila sodnikov za izvedbo tekmovanj bo 
strokovni odbor dal vsem zborom splošni poziv za medsebojno pomoč.  Hkrati pa tudi pozivamo 
klube, da apelirajo na svoje sodnike, da pomagajo, da bo moč preostala tekmovanja v letošnji 
sezoni izpeljati normalno. Na celjskem se poraja tudi ideja o širšem regijskem zboru atletskih 
sodnikov, s katerim bi poskušali reševati nastalo situacijo. 
Sklep 126: Na enem izmed prihodnjih sestankov Upravnega odbora AZS je potrebno na 
dnevni red uvrstiti tudi problematiko sodniškega dela. 
 
 



K 7. 
- V zvezi s predlaganim tečajem za sodnike za hojo predlagamo, da obstoječi sodniki za 

tekmovalno hojo predelajo pravila, strokovni odbor pa bo preveril ali obstaja na IAAF 
kakšno video gradivo za izobraževanje sodnikov za tekmovalno hojo. 

- Pravila, ki ne vplivajo na izvedbo sojenj v letošnjem letu, bomo prevedli po koncu poletne 
sezone in bodo vključena  v novo dopolnilo. 

- Podana je pobuda za zbiranje predlogov sprememb za atletska tekmovanja, ki jih bo nato 
Slovenija predlagala v obravnavo na naslednjem kongresu IAAF. 

   
Konec seje ob 20.00         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Anton Majcen, l.r. 
 
 
 


