STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
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ZAPISNIK
27. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 22. januarja 2013 ob 15.30 uri v
prostorih AZS.
Prisotni: Andrej Udovč, Silva Pintar, Gabrijel Ambrožič, Vladimir Vidmar, Igor Godec, Andrej
Kotnik
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 26. seje
Poročilo o delu
Delo strokovnega odbora po volilni skupščini AZS
Pregled poročil glavnih sodnikov
Priprava na izobraževalne seminarje
Razno

K 1.
Sklep 258: Zapisnik 26. seje je bil potrjen.

K 2.
Seminar za nacionalne tehnične uradne osebe (NTO) je odpadel, ker je bilo preveč kandidatov v
predlaganem terminu zasedenih, zato sta predavatelja seminar preložila na april.
V prvih treh mesecih leta naj bi se izvedlo izobraževanje atletskih sodnikov v vseh sodniških
zborih. Prvo predavanje je že bilo izvedeno v Novi Gorici.
V Pravilih za atletska tekmovanja so opravljeni določeni manjši popravki in popravljena verzija je
na voljo na spletni strani AZS.

K 3.
Novem upravnemu odboru Atletske zveze Slovenije se predlaga Strokovni odbor atletskih sodnikov
Slovenije v naslednji sestavi: Andrej Udovč, Silva Pintar, Andreja Jošt, Gabrijel Ambrožič,
Vladimir Vidmar, Igor Godec, Andrej Kotnik.

K 4.
7. Alešev memorial, Žalec, 21. 9. 2012
Teki:
Na stezi je bil le en sodnik. Ekipa Flashtiminga je delala dobro, razen enega primera, ko se jim ni
sprožila ura in je štarter sprožil ponovni strel, ko so bili tekmovalci že čez polovico (pretekli so
dobrih 50 m).
Skoki:
Sodnikov in pomočnikov pri daljini je bilo dovolj.
Meti:
Sektor je bil preširok za 40 cm, a so ga popravili. Tudi vetrovno nogavičko so po opozorilu prinesli.
Manjkale so oznake za zalet, zato so tekmovalci uporabljali športne copate in plastenke za vodo.
Ocena:

Teki: 3,3

Skoki: 3,75

Meti: 4,8

Atletski pokal Slovenije v mnogobojih, Nova Gorica, 6. in 7. 10. 2012
Pri elektronskem merjenju časov ni bilo sodnika.
Na cilju so sodniki vpisovali čase v stotinkah. Bilo je premalo sodnikov in delovali so
neorganizirano. Na tekališču ni bilo zadolžitev in organizacije sodnikov.
Do opozorila GS so sodniki delali nekaj napak pri meritvah dolžin metov. VSD ni poskrbel za
orodje – tehnični vodja ga je pripeljal, ko bi se morala disciplina že začeti.
Ocena:

Teki: 3,0

Skoki: 5,0

Meti: 4,0

47. kros občinskih reprezentanc, Maribor, 13. 10. 2012
Skupno število vseh oseb, ki so sodile na tekmovanju je bilo 22, od tega je nastopalo samo 10
sodnikov, ostalo so bili pomočniki – 12.
Sodnik pri štetju krogov ni ustrezno obračal številk na semaforju.
Štarterja sta delala tudi v funkciji prijavnice.
Lijak ne bil postavljen kot je treba, na kar so bili sodniki opozorjeni. Rečeno je bilo, da je dovolj
sodnikov, da z razvrščanjem ne bo težav. Že po prvem teku se je izkazalo, da je bil lijak potreben.
Do naslednjega teka so lijak pripravili.
Sodniki na progi so imeli napačne zastavice (bele namesto rumenih).
Štarterja nista imela kartonov za napačni štart. Štarter in vodja časomerilcev sta uporabljala napačne
zastavice (rdeča in rumena).
Ocena: 3,5
Sklep 259: Strokovni odbor je v zvezi s tem tekmovanjem iz Maribora prejel pismo, katerega
vsebina je v nasprotju z etičnim kodeksom in sklepom SO št. 180 z dne 8. 9. 2011, zato se
predlaga sestanek upravnega odbora Zbora atletskih sodnikov Maribor, na katerega naj se
povabi tudi Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije.
Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km, Slovenj Gradec, 21. 10. 2012
Pri pregledu proge so bile ugotovljene določene pomanjkljivosti glede označitve oz. zaščite proge.
Do štarta so bile pomanjkljivosti odpravljene.
Zaradi neustreznih cestnih zapor je na kritičnih mestih prihajalo do kršitev zapor. Ogrožena je bila
varnost tekmovalcev na progi, pa tudi sodniki so bili izpostavljeni pritiskom voznikov. To je v
prihodnje potrebno ustrezno urediti v sodelovanju s policijsko postajo v Slovenj Gradcu.

Za štetje krogov je bila samo ena skupina sodnikov. Pri takem številu tekmovalcev je bilo to
premalo.
Ocena: 4,0
Prvenstvo Slovenije v polmaratonu – 17. Ljubljanski maraton, Ljubljana, 28. 10. 2012
Ko so zadnji tekmovalci rekreativnega teka na 10 km prihajali v cilj, so se po isti trasi že ogrevali
tekači za maraton in mali maraton in jih ovirali pri teku v cilj.
Tekmovanje je bilo organizirano zelo dobro, kot že vrsto let zapored.
Ocena: 4,75
Pregledna tekma v krosu za Evropsko prvenstvo v Budimpešti, Sevnica, 17. 11. 2012
Števci krogov niso zapisali vseh številk. Zaželeno več izprašanih sodnikov.
Ocena: 4,0
Božični skakalni miting, Brežice, 21. 12. 2012
Pri skoku s palico so se zamenjali trije sodniki zapisnikarji (neizkušenost pri zapisnikih, veliko
napak, prehitro klicanje)..
Pri skoku v daljino so skakali s cone odriva in soodnik na odrivu je zaradi nezbranosti večkrat
oškodoval tekmovalce. Pritožbene komisije niso imenovali.
Ocena: 3,0
Novoletni atletski miting, Celje, 28. 12. 2012
Pri skoku v daljino in troskoku zelo dobro delo sodniške žirije.
Pri skoku s palico so sodniki prišli prepozno, tako da so tekmovalci 15 minut opravljali poskusne
skoke brez nadzora.
V pritožbeni komisiji je bil le en član.
Ocena: 3,5
Sklep 260: Na manjših mitingih ni potrebno imenovati pritožbene komisije. Za zaščito pravic
tekmovalcev skrbi glavni sodnik, kateremu se poda ugovor in njegova odločitev je dokončna.
Mednarodni atletski miting v dvorani, Ljubljana, 12. 1. 2013
Teki:
Vodja sodnikov pri pionirskih kategorijah je za napačen štart opomnil tekmovalca z zelenim
kartonom.
SO je s tega tekmovanja prejel pritožbo očeta ene od tekmovalk. Atletinji je pri teku na 60 m z
ovirami v konkurenci pionirk U14 obrnilo štartni blok, zato je padla. Štarter je tekmovalki omogočil
ponovni štart v skupini s pionirji U14. Glavna sodnica o dogodku ni bila obveščena in nastopa v
skupini s pionirji ni odobrila, zato je tekmovalko diskvalificirala.
SO ugotavlja, da je glavna sodnica postopala pravilno, saj lahko le ona dovoli nastop tekmovalke v
drugi skupini in ne štarter, kot se je zgodilo v omenjenem primeru.

Skoki:
Pohvala organizatorju (AD Mass) za zgledno pripravo tekmovališč, urnik tekmovanja in tehnična
navodila.
Tekmovalec, ki je tudi trener, je v tekmovalnem prostoru med samim tekmovanjem uporabljal
video snemalno napravo za analizo posameznih skokov.
Ocena:

Teki: 3,0

Skoki: 4,9

Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke (U 14), Ljubljana, 20. 1. 2013
Teki:
V pritožbeni komisiji je bil vodja tekmovanja, ki ni sodnik.
Sodnik na štartu je po napačnem štartu pokazal opomin samo tekmovalcu, ki je prehitro štartal, ne
pa tudi vsem ostalim tekmovalcem.
Albert Šoba je ugovarjal zaradi prekratkega termina med kvalifikacijami in finalnimi teki na 60 m –
35 min namesto 45 min.
Skoki:
Pri skokih v daljino sodniki zaslužijo pohvalo za hitro in dobro delo.
Tekmovalki z enakim rezultatom na prvem mestu bi morali skakati prvi dodatni skok na zadnji
nepreskočeni višini 150 cm, sodniki pa so postavili letvico na 148 cm, čeprav sta to višino že
preskočili.
Ocena:

Teki: 4,0

Skoki: 4,5

K 5.
Do konca marca bodo izpeljana vsa izobraževanja atletskih sodnikov. Predavali bodo člani SO
ASS, kot pripravniki pa bodo sodelovali kandidati za predavatelje.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri

Zapisal: Andrej Kotnik

Predsednik SOASS: Andrej Udovč, l.r.

