ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 513 65 00 Fax: +386 (01) 513 65 05
e-mail: info@atletska-zveza.si
http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik 2. seje SO ZASS –9.6.05
Prisotni: Anton Majcen – predsednik, Andrej Udovč – tajnik, člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc,
Igor Godec, Silva Pintar, Vladimir Vidmar in gosta Jože Hladnik ter Marko Račič.
Pričetek sestanka ob 18,00.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje SO ZASS,
2. Pregled aktivnosti SO ZASS,
3. Potrditev glavnih sodnikov za leto 2005,
4. Analiza poročil glavnih sodnikov
5. Prošnja Zbora atletskih sodnikov Šentjur z včlanitev v ZASS
6. Razno
Točka 1:
Podani sta bili dopolnili k zapisniku:
- Predlaga se, da se sestanek s sodniškim zborom na Ravnah izvede v Septembru
- Tisti glavni sodniki, ki se v letu 2005 niso udeležili seminarja in pisali izpitov imajo status v
mirovanju in v letu 2005 ne bodo opravljali te funkcije
Zapisnik je bil z navedenimi dopolnili potrjen
Točka 2:
Predsednik Anton Majcen je poročal, da je bil 11.5.05 ponovljen seminar za glavne sodnike, ki se ga je
udeležilo 7 glavnih sodnikov, ki so vsi tudi pozitivno pisali izpite.
V Novi Gorici je bil izveden seminar in izpit za nove sodnike in izpit za napredovanje v višji rang.
Točka 3:
Sklep št. 2: Potrdi se seznam glavnih sodnikov za leto 2005
Sklep št. 3: Pooblastilo za imenovanje glavnih sodnikov ima samo SO ZASS, imenovanje
sodniških žirij pa je pristojnost lokalnih sodniških zborov, pri čemer je številčnosti sodniških žirij
izključna pristojnost sodniške stroke (priporočila SO ZASS) in ne organizatorja tekmovanja (glej
stran 175 razpisov tekmovanj AZS).

Točka 4:
23.4. Šentjur, !. Jurjev atletski miting, organizator AK Šentjur:
GS je bila imenovana v komisijo za pritožbe, kar je v nasprotju s pravili za atletska tekmovanja (GS
ne more odločati o pritožbi na II. Stopnji)
24.4. Brežice, Otvoritveni atletski miting, organizator AK Fit Brežice:
TEKI: Na istem zapisniku so bili vodeni rezultati v moški in ženski konkurenci
7.5. Gorica, Mednarodni atletski miting, organizator AK Gorica:
TEKI: premalo sodnikov na tekmovanju,
ni bilo semaforja za štetje krogov in obrazcev za vrstni red v cilju,
pri nekaterih tekih je zatajil sistem elektronskega merjenja časov.
Rezultati ročnega merjenja so bili na spletnih straneh Timinga objavljeni v stotinkah. Sklep št 4.:
Timing se opozori, da je to v nasprotju s pravili za atletska tekmovanja, kajti iz objavljenih
rezultatov mora biti razvidno, da je bilo merjenje izvedeno ročno.
SKOKI: premalo sodnikov in sodili so tudi neizprašani sodniki (polovica),
ni bilo nadzora terena,
odrivna deska je bila neprimerno pripravljena.
METI: premalo sodnikov,
orodja so bila stehtana šele na naknadno zahtevo glavnega sodnika. Sklep št. 5: Predsednik SO
ZASS opravi razgovor s predstavnikom kluba in sodniškega zbora o napakah, ki se
ponavljajo, da v bodoče nebi več prihajalo do oškodovanja atletov.
15.5. Slovenska Bistrica, 6. mednarodni atletski miting, orgnizator Almond SB:
Sodniki na cilju niso uporabljali štoparic za ročno merjenje časov.
Pri tekih na 800 in 1500 m tekmovalci niso nosili pravih številk, ker jih štarterji niso preverjali na
štartu. Sklep 6: Sodniki, skupaj z GS in delegatom morajo preveriti ali tekmovalci nosilo
pravilne številke.
ni bilo števca krogov,
pri skokih je bilo premalo sodnikov na žirijah
21.5. Ljubljana, Kvalifikacije APS člani in članice, Organizator AD Kronos:
TEKI: 1. dan premalo sodnikov (5 na cilju in 4 na stezi)
SKOKI: Sodnik na daljini ni uporabljaj igle za označitev doskoka, Sodnik v jami za doskok je
odločal namesto vodje sodnikov discipline. Pri skoku s palico so se boljše tekmovalke pritoževale
da tekma traja predolgo, ker so v isti skupini skakale od pionirk do članic. Priporočamo, da
vodstvo tekmovanja pregleda možnost razdelitve tekmovanja na slabše in boljše tekmovalke.
METI: Prag v krogu za met krogle se je premikal, 1. dan se je merilo z kovinskim metrom, ki se
prične pri 20 m, vsi sodniki pri metu kladiva so prišli prepozno.
25.5. Novo mesto, 16. Mednarodni atletski miting Krka, organizator AK Krka:
Premalo sodnikov na stezi
28., 29. 5. Maribor, EAA miting v mnogobojih, organizator AD Maribor 98:
Sektor za met kopja je bil napačno začrtan
29.5. Celje, Meddruštveni atletski miting, organizator AD Kladivar:
TEKI: Naprava za elektronsko merjenje časov AD Kladivar ni delovala, kar se je vedelo že pred
tekmovanjem, o čemer pa tekmovalci niso bili obveščeni. Sklep št. 7: Predsednik SO ZASS
opravi razgovor s predstavnikom kluba in sodniškega zbora o napakah, ki se ponavljajo, da v
bodoče nebi več prihajalo do oškodovanja atletov.
METI: orodja niso bila izmerjena in stehtana, na kar je GS opozoril tudi vodstvo tekmovanja, na
kar pa vodstvo tekmovanja ni odreagiralo. Sklep št. 8: Organizatorja se opozori, da rezultati
doseženi z neizmerjenimi orodji niso v skladu s pravili za atletska tekmovanja in je tako
ravnanje neodgovorno do tekmovalcev.

Skok s palico in met kladiva sta se odvijala istočasno. Sklep št 9.: Organizatorja se opozarja, da
je taka situacija nedopustna in predstavlja tudi kršenje opozorila v Razpisih za atletska
tekmovanja za leto 2005, kjer je navedeno, da naj se izvede met kladiva v terminu, ko ni
ogrožena varnost tekmovalcev v ostalih disciplinah (točka 4.1.9 (p)).
5.7. Ljubljana, Kvalifikacije APS 1. dan, organizator AD Kronos :
pri teku na 110 m z ovirami je tekmovalec dvakrat pobegnil, vendar je ugovarjal diskvalifikaciji,
tako da je tekel pod ugovorom. Naknadno pritožba ni bila vložena in zato tekmovalec ni imel
rezultata..
Žrebanje štartne liste je bilo je bilo v nasprotju s pravili za atletska tekmovanja.
Sodniška žirije pri metih niso bile prisotne na tekmovališču ko so tekmovalci ogrevali. Sklep 10:
Ponovno opozarjamo sodnike, da je ogrevanje pri metih potrebno izvajati pod nadzorom
sodnikov. Obenem opozarjamo, da trenerji ne sodijo disciplin, v katerih nastopajo tudi
njihovi varovanci.
Točka 5:
Zbor atletskih sodnikov Šentjur je podal pristopno izjavo k Združenju atletskih sodnikov Slovenije.
Sklep št 11: Pristopna izjava zbora atletskih sodnikov Šentjur se sprejme.
Točka 6:
G. Godec je seznanil člane SOASS, da je vodja sodniškega zbora v Mariboru g. Tement odstavljen s
tega položaja zaradi suma poneverjanja finančnega poslovanja zbora. Sklep št 12: SO ZASS podpira
zbor atletskih sodnikov v Mariboru, da izvede potrebne korake, da se nastala situacija razčisti.
Zaključek: 20.30
Zapisal:
Andrej Udovč

Predsednik SO ASS:
Anton Majcen

