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ZAPISNIK 
 
29. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 14. oktober 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 28. seje SO ASS 
2. Pregled dejavnosti v septembru in  oktobru 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Obravnava osnutka načrta dela in stro�kov SO ASS za leto 2009 
5. Priprava na letni sestanek zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije 
6. Razno 

K 1.   
Zapisnik 28. seje je bil sprejet z manj�imi popravki. 
 
K 2.   
Predsednik je seznanil člane strokovnega odbora, da so do predvidenega roka (24.10.) vsi zbori 
posredovali letna poročila o delu zborov, za kar se je zahvalil vsem pripravljavcem poročil, saj so 
tako bila vsa potrebna poročila za letni sestanek Zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije 
pripravljena pravočasno. Sklenjen je bil tudi �e dogovor za tisk zbornika ter priskrbljeni 
spominski znaki in plakete za 150, 300, 500 in 1000 sojenj.  
Za tekmovanja v obdobju med 28. in 29. sejo so bili določeni vsi potrebni glavni sodniki 
 
K 3. 
10.9.08 Mednarodna atletska liga – organizator: AK Fit Brežice: 
Pri mo�kem skoku s palico so bili gledalci preblizu tekmovali�ča. Na varnostni kletki pri metu 
kladiva je bila name�čena neustrezna (stara) mre�a, ki ne zagotavlja ustrezne varnosti. �tevilo 
zagotovljenih sodnikov je bilo ustrezno. 
Sklep 145: Organizacija tekmovanja mora biti v skladu s pravili za atletska tekmovanja in 
na tekmovali�ču se lahko nahajajo samo tekmovalci in potrebne uradne osebe. 
Sklep 146: Organizatorja ponovno opozarjamo, da je izvedba tekmovanja v metu kladiva 
na tekmovali�ču z neustrezno za�čitno mre�o v nasprotju s pravili za atletska tekmovanja. 
17.9.08 Ekipno prvenstvo Slovenije za  pionirje in pionirke – IV. krog – organizator: AK Žalec: 



Na tekmovanju je bilo premalo sodnikov, tako da na cilju ni bilo časomerilcev in tudi sodniki na 
stezi so bili prisotni samo pri tekih čez ovire. Vetromer pri skoku v daljino je bil obrnjen v 
napačno smer in zato je sodnik pri vetromeru do opozorila meril napačno hitrost vetra. Ni bilo 
organizirane kontrole orodja, tako, da so sodniki pred pričetkom posamezne discipline sami 
preverjali pravilne te�e orodij. 
Sklep 147: Pri načrtovanju tekmovanja je potrebno upo�tevati določila pravil za atletska 
tekmovanja. Če organizator ne more zagotoviti lastnih naprav in zadostnega �tevila 
sodnikov, si jih je potrebno sposoditi pri sosednjih zborih.  
3.10.08. Metalski miting – organizator: AK Krka: 
Tekmovanje v metu diska je potekalo na metali�ču brez za�čitne mre�e. Na tekmovanju niso bili 
zagotovljeni primerni pripomočki za merjenje in tehtanje orodij. 
Sklep 148: Kontrola orodja ni bila ustrezna in zato tekmovanje ni bilo izvedeno v skladu s 
pravili za atletska tekmovanja. 
 
K 4.  
Člani strokovnega odbora so obravnavali osnutek načrta dela in stro�kov SO ASS za leto 2009 in 
ga potrdili. 
Sklep 149: Potrdi se osnutek načrta dela in stro�kov Strokovnega odbora atletskih sodnikov 
Slovenije in se ga posreduje v obravnavo Upravnemu odboru AZS. 
  
K 5.   
Sprejet je bil naslednji dnevni red zasedanja sveta Zdru�enja atletskih sodnikov Slovenije: 

1. Pozdrav predsednika SO ASS, 
2. Podelitev priznanj, 
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja  
4. Poročili predsednika o delu SO ASS v letu 2008 in za mandatno obdobje 2005-2008, 
5. Poročilo častnega razsodi�ča  
6. Poročilo predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora, 
7. Razprava po poročilih, 
8. Analiza sojenj v letu 2008 in razprava, 
9. Predstavitev novega sestava SOASS za novo mandatno obdobje 
10. Razno. 

Urednik zbornika Atletski sodnik Jo�e Hladnik je predstavil vsebino zbornika za leto 2008, ki jo 
je strokovni odbor potrdil. 
Sklep 150: Potrdi se predlagana vsebina zbornika Atletski sodnik 2008. 
 
K6. 
Silva Pintar je podala informacijo o načrtih za obnovo �portnega �tadiona v Kranju. 
 
Konec seje ob 19.30         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Anton Majcen, l.r. 
 
 
 


