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ZAPISNIK 
 
28. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 11. septembra 2008 v prostorih ��D 
Ljubljana, s pričetkom ob 17,30. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambro�ič, Franc Brinc, Silva Pintar, Andrej 
Udovč, Vlado Vidmar ter gosta Marko Račič in Jo�e Hladnik. 
Upravičeno odsoten: Igor Godec 
 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 27. seje SO ASS 
2. Pregled dejavnosti v juliju in avgustu 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Poročilo o izvedbi EVACS 2008 
5. Priprava na letni sestanek sveta atletskih sodnikov Slovenije 
6. Obravnava osnutka načrta stro�kov SO ASS za leto 2009 
7. Razno 

K 1.   
Zapisnik 27. seje je bil sprejet z manj�imi popravki. 
 
K 2.   
Predsednik strokovnega odbora je v imenu Zdru�enja atletskih sodnikov čestital na�emu članu 
Primo�u Kozmusu za prejeto zlato olimpijsko medaljo v metu kladiva. 
 
K 3. 
21. in 22.6.08 Prvenstvo Slovenije za st. mladinke in mladince � organizator: AK Poljane: 
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov. �tarter ni imel kartonov, nadzornik �tarta ni imel 
pi�tole, pomočnik �tarterja ni kontroliral polo�aja rok pri �tartu. 
28. in 29.6.08 Evropski pokal v mnogobojih � organizator AD Maribor 98: 
Pri�lo je do večje napake, ker v skoku v daljino pri prvih osmih skokih v drugi skupini ni bila 
merjena hitrost vetra, ker ni bilo sodnika pri vetromeru. 
3.7.08 Mednarodna atletska liga � organizator: AD Maribor 98: 
Pri mitingu za pionirje na enem tekmovali�ču v skoku v daljino (skakali�če B) ni bilo vetromera. 
Sodniki pri skoku v vi�ino za članice letvice niso dvigovali v skladu s pravili.  
5.7.08. Mednarodna atletska liga � organizator: AK Krka: 
Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov in tehničnega osebja za vračanje orodja, zato so 
tekmovalci v metu diska med ogrevanjem sami hodil po orodje, med tekmovanjem pa so sodniki 
vračali orodje z metanjem. 



Sklep 133: Orodja je potrebno vračati do zaleti�ča v skladu s Pravili za atletska tekmovanja 
(187. člen, točka 18). 
19. in 20. 7.08 Odprto prvenstvo Slovenije za članice in člane � organizator AK Poljane: 
Pri metu krogle je pri�lo do večje napake, ker je predstavnik doping komisije tekmovalca odpeljal 
na doping kontrolo med njegovim nastopom. Premer predajamo tekmovalni komisiji, ki naj 
primer razjasni v dogovoru z antidoping komisijo. 
Sodniki pri skoku v vi�ino niso znali določiti vrstnega reda pri izenačenem rezultatu. 
30.8.08 APS za pionirke in pionirje � organizator AK Dom�ale: 
Pri metu krogle so sodniki dovolili tekmovalcu, da izvaja poskusne mete po pričetku discipline, 
na tekmovanju je bilo premalo sodnikov, pri skoku s palico je bil samo en sodnik.  
Sklep 134: Organizatorja tekmovanja se ponovno opozarja da je dol�an zagotoviti zadostno 
�tevilo sodnikov za nemoteno izvedbo tekmovanja. Hkrati organizatorje opozarjamo, da se 
v takem primeru v bodoče rezultati ne bodo priznavali. Potrebno minimalno �tevilo 
sodnikov je objavljeno v vsakoletnih Razpisih za tekmovanja. 
 
K 4.  
Andrej Udovč je podal poročilo o izvedbi sojenj na EVACS, kjer je predvsem poudaril velik 
prispevek sodnikov, ki so ga ti imeli pri uspe�ni izvedbi tekmovanja. Na EVACS je ves čas 
tekmovanja sodelovalo v različnih slu�bah in funkcijah 135 sodnikov iz slovenskih zborov in 13 
iz tujine. S tem je bila ves čas ogro�ena regularnost izvedbe tekmovanja, do česar pa k sreči ni 
pri�lo in preobremenjenost ni vplivala na kakovost izvedbe sojenja. Predvsem je bila kritična 
tehnična podpora sodni�kim ekipam (semaforisti, vračalci orodij,...). Svoje poglede na izvedbo 
sojenj na Evacs so podali �e tudi drugi člani strokovnega odbora. 
Sklep 135: Iz splo�nih komentarjev izhaja, da je bila izku�nja s sodelovanjem na EVACS za 
sodelujoče sodnike pozitivna. 
Sklep 136: Organizator tekmovanja ni izpolnil vseh svojih nalog glede organizacije 
tekmovanja, predvsem kar se tiče tehnične slu�be. 
Sklep 137: Majhno �tevilo sodnikov je ves čas ogro�alo regularnost tekmovanja. 
Sklep 138: Maraton je bil organiziran povsem v nasprotju s pravili, saj maratonska proga 
ni bila zaprta za promet in so tekmovalci tekli med odvijajočim se cestnim prometom. 
Maratonska proga mora biti zaradi varnostnih vidikov ves čas trajanja tekmovanja zaprta 
v vseh vzdol�nih in prečnih smereh. 
  
K 5.   
Letni sestanek Sveta atletskih sodnikov Slovenije bo predvidoma 15.11.2008. Mesto sestanka bo 
�e javljeno s strani AZS.  
Sklep 140: Zborom atletskih sodnikov se po�lje poziv za pripravo letnih 
poročil do 15.10. 
Sklep 141: Zbore so naprosi, da posredujejo sezname sodnikov, ki bodo prejeli 
plakete za opravljenih 150, 300 ali 500 sojenj. 
Sklep 142: Zbornik bo tudi letos urejal g. Jo�e Hladnik in izdan bo v nekaj 
manj�i nakladi kot lansko leto, ter hkrati objavljen na internetu. G. Vlado 
Vidmar pa bo pripravil pregled ugotovitev glavnih sodnikov o delu sodni�kih 
slu�b. 
 
K6. 
Predsednik je predstvil osnutek načrta stro�kov za SO ASS za leto 2009. 
Sklep 143: Na podlagi predlogov se do naslednje seje pripravi nov načrt stro�kov dela 
SOASS. 



K7. 
Sklep 144: Za �tarterje se pripravi �e en seminar v Ljubljani oz. tam kjer bo organizator 
zagotovil primerne pogoje za izvedbo seminarja. 
 
Konec seje ob 20.00         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Anton Majcen, l.r. 
 
 
 


