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ZAPISNIK 
 
27. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 24. junija 2008 v prostorih ŽŠD 
Ljubljana, s pričetkom ob 18,00. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Igor Godec, Silva 
Pintar, Andrej Udovč, Vlado Vidmar ter gost Marko Račič. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 26. seje SO ASS 
2. Pregled dela v maju in juniju 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Obravnava pritožbe AK Postojna 
5. Poročilo o pripravah na EVACS 2008 
6. Razno 

K 1.   
Zapisnik 26. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   
Predsednik strokovnega odbora je podal poročilo o izvedbi dveh tečajev za štarterje v Celju in 
Ljubljani. Tečaj v Celju je bil izveden 22.5.2008 udeležilo se ga je 6 obstoječih in 9 novih 
štarterjev. Tečaj v Ljubljani je bil izveden 28.5. 2008 in udeležila sta se ga 2 obstoječa in 7 novih 
štarterjev. 
Poročilo o opravljenem delu v prvi polovici leta 2008 je bilo predano direktorju AZS. 
Sklep 127: V jeseni se v Ljubljani organizira še en centralni tečaj za štarterje iz zborov iz 
katerih do sedaj še ni bilo udeležencev. 
 
K 3. 
14. in 15. 5. 2008 Prvenstvo Slovenije za ml. mladince in mladinke – organizator: AK Velenje: 
Pri odčitavanju dolžine meta pri metu kopja z optično merilno napravo je prišlo do napake, ki je 
bila naknadno korigirana. 
Sklep 128: Verodostojnost merjenja z optično napravo je potrebno kontrolirati s kovinskim 
merilnim trakom pred, med in po končanem tekmovanju. 
17. in 18. 5. 2008 Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice – organizator: AD Mass: 
Pri metu krogle so bili samo trije sodniki. Ker je bilo premalo sodnikov iz Ljubljane so sodelovali 
tudi sodniki iz celjskaga in kočevskega sodniškega zbora. 
21. 5. 2008 Mednarodni atletski miting za veliko nagrado AZS – organizator: AK Gorica: 
Malo tekmovalcev in zato pomanjkanje sodnikov ni bilo očitno. 
25. 5. 2008 Mednarodni atletski miting za veliko nagrado AZS – organizator: AK Almont: 



Ker je bilo premalo sodnikov iz domačega zbora so sodelovali tudi sodniki iz štirih drugih 
sodniških zborov. Sodnica zapisničarka pri skoku v višino je bila neprimerno oblečena in se je 
zapletala v daljše pogovore s tekmovalci. V tekih z ovirami za članice in mladinke ni bila 
postavljena 10 ovira, zato je bilo potrebno tek ponoviti. 
Sklep 129: Tehnični vodja tekmovanja, glavni sodnik za teke in vodja sodnikov na stezi so 
storili napako. 
1. 6. 2008 Mednarodni atletski miting za veliko nagrado AZS – organizator: AD Mass: 
Problematika diskvalifikacije Erika Vončine so člani strokovnega odbora obravnavali v posebni 
točki (K5). 
 
K 4.  
Člani strokovnega odbora so obravnavali pritožbo AK Postojna v zvezi z diskvalifikacijo Erika 
Vončine na Mednarodnem mitingu za veliko nagrado AZS v Ljubljani 1.6.2008. Atlet Erik 
Vončina je bil v teku na 400 m zaradi teka po črti, ki označije notranji rob steze, pravilno 
diskvalificiran. Žal pa je tajništvo na oglasni deski objavilo uradne rezultate še preden je glavni 
sodnik za teke informacijo o njegovi diskvalifikaciji sporočil v Timing. Uradni rezultati so bili 
nato ustrezno popravljeni, vendar pa napovedovalec teh popravljenih uradnih rezultatov ni 
sporočil po ozvočenju, tako da so tekmovalec in vodstvo njegove ekipe ta popravek spregledali. 
Sklep 130: Sodniki so svojo nalogo korektno izvedli, napako pa so storile ostale službe, 
predvsem tajništvo. 
 
K. 5 
Andrej Udovč je podal poročilo o pripravah na EVACS z vidika sodniške službe. Na dan seje je 
bilo za sodelovanje prijavljenih 100 slovenskih sodnikov in 15 sodnikov iz Hrvaške, Danske, 
Nemčije in Velike Britanije.  
Sklep 131: SOASS podpira sodelovanje sodnikov na EVACS in vsa opravljena sojenja bodo 
štela v statistiko opravljenih sojenj. 
  
K 6.   
Sklep 132: Delegatu, ki izdela štartno listo za drugega delegata, ki zaradi oddaljenosti ali 
drugih razlogov le-te ne more izdelati sam, se to evidentira kot eno sojenje. 
   
Konec seje ob 20.00         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Anton Majcen, l.r. 
 
 
 


