STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520 69 14
Fax: +386 (01) 520 69 16
e-pošta: info@atletska-zveza.si
http://www.atletska-zveza.si

ZAPISNIK
30. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 24. novembra 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 gosta Marko Račič in Jože Hladnik.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 29. seje SO ASS
Pregled dejavnosti v oktobru in novembru
Pregled zapisnika sveta Združenja atletskih sodnikov Slovenije
Oblikovanje predloga kandidatov za člane SOASS za obdobje 2009-2013
Volilna skupščina AZS
Razno

K 1.
Zapisnik 29. seje je bil sprejet z manjšimi popravki.

K 2.
Predsednik je seznanil člane strokovnega odbora o izvedbi sestanka sveta Združenja atletskih
sodnikov Slovenije. Svojo odsotnost so pred sestankom opravičili predstavniki zborov atletskih
sodnikov iz Tolmina, Novega mesta in Maribora. Poleg navedenih se sestanka niso udeležili še
predstavniki zbora iz Raven na Koroškem.
Sklep 151: Strokovni odbor naj pošlje vsem zborom dopis v katerem jih pozivamo, da v
bodoče zagotovijo, da se letnega sestanka udeleži vsaj en predstavnik iz posameznega
zbora.
Sklep 152: Potrebno je vzpostaviti stik s predstavniki zbora v Ravnah na Koroškem, da se
ugotovi, zakaj se predstavniki tega zbora že več let zaporedoma ne udeležujejo sestankov
sveta ASS.
Za tekmovanja do konca leta 2008 so bili že tudi imenovani vsi glavni sodniki.

K 3.
Člani strokovnega odbora so z manjšimi popravki potrdili zapisnik svet Združenja atletskih
sodnikov Slovenije.

K 4.
Predsednik Anton Majcen in g. Franc Brinc sta člane strokovnega odbora obvestila, da v
naslednjem mandatnem obdobju ne želita več kandidirati za člana strokovnega odbora iz osebnih
razlogov.

Sklep 152: Za člane SOASS za obdobje 2009-2013 kandidirajo: Gabrijel Ambrožič, Igor
Godec, Andrej Kotnik, Alenka Maček Lebar, Silva Pintar, Andrej Udovč in Vladimir
Vidmar.
Sklep 153: Od 1.2.2009 začne glavne sodnike na tekmovanjih razporejati g. Vladimir
Vidmar.
K 5.
Sklep 154: V okviru priprav na naslednjo volilno skupščino AZS, strokovni odbor predlaga
za kandidata za člana upravnega odbora AZS g. Gabrijela Ambrožiča.
K6
V zvezi z nabavo enotnih oblačil za vse atletske sodnike je bil do sedaj izražen interes naslednjih
ponudnikov:
- ASICS,
- NES in
- MAYA MAYA.
Sklep 155: Od ves ponudnikov je potrebno pred dokončno izbiro pridobiti ustrezne vzorce
materialov in kroje majic, ter cene.
Sklep 156: V zvezi s pripravami na naslednji kongres Mednarodne atletske zveze se sodnike
poziva, da naj pripravijo pisne predloge za spremembe pravil za atletska tekmovanja.
Konec seje ob 19.00
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Anton Majcen, l.r.

