STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33c, 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
3. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 10. junija 2009 ob 17.00. uri v
prostorih AZS.
Prisotni: Vladimir Vidmar, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Alenka Maček Lebar, Andrej
Kotnik, Andrej Udovč ter gostje Marko Račič, Anton Majcen in Franci Brinc.
Opravičeno odsoten: Igor Godec,
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje SO ASS
Pregled dejavnosti od aprila (tekmovanja, izobraževanje) – V. Vidmar
Ocena strokovnega posveta GS – A. Udovč, V. Vidmar
Pregled poročil GS – V. Vidmar
Strategija izobraževanja sodnikov - vsi
Obravnava dopisa tekmovalne komisije o domnevno nepravilnem merjenju metov
na ekipnem DP v Novem mestu
7. Imenovanje članov izpitne komisije
8. Razno: - naročilo novih sodniških znakov
- osnutek obrazcev GS za mnogoboje in mitinge
- organizacija tečaja za štarterje v Ljubljani

K1.
Zapisnik 2. seje je bil sprejet z manjšimi popravki.

K 2.
Predsednik je člane strokovnega odbora seznanil, da je bilo do sestanka izvedenih 36 tekmovanj,
na katera je bilo delegiranih 56 glavnih sodnikov. Ker je letos pridobilo licenco za glavnega
sodnika manj sodnikov, se pojavljajo večje težave z delegiranjem glavnih sodnikov na
tekmovanja.
Izvedeni so bili tečaji za nove sodnike in izpiti za napredovanja
Zbor
Št. udeležencev
Novi sodniki
Postojna
19
13
Murska Sobota
10
2
Celje
23
22

napredovanja
6
8
1

K 3.
Seminarja in izpita za licenco za glavne sodnike se je v letošnjem letu udeležilo 48 kandidatov,
kar je 14 manj kot v preteklem letu.
Sklep 10: Potrebno je narediti pregled glavnih sodnikov po posameznih zborih, preveriti
kateri od glavnih sodnikov, ki so imeli licenco v preteklih letih, ima še interes za opravljanje
te funkcije ter pripraviti nabor novih kandidatov.

K 4.
A) Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih za vse kategorije – organizator: AK Krka
11.4.2009:
Opažene napake: Trije tekmovalci so tekli en krog preveč, vendar je Timing uspel pravilno
določiti končni vrstni red.
Ekipno državno prvenstvo za mladince in mladinke – organizator: AK Krka 18.4.2009:
Opažene napake: Tekmovalnega zapisnika pri skokih ni vodil sodnik. V tekih ni bilo
časomerilcev. Pri skoku v daljino meritve niso bile opravljene s kovinskim metrom. V tekih je en
tekmovalec nastopil v treh disciplinah.
Sklep 11: Pri pisanju zapisnika v tekih je treba vpisati tudi uvrstitve tekmovalcev, ki jim ni
bil izmerjen ročni čas.
Sklep 12: Tudi zapisnik štarterske ekipe je del dokumentacije, zato mora biti ustrezno
arhiviran (kot del dokumentacije o izvedenih tekmovanjih v tekih).
Sklep 13: Zapisnikar pri tehničnih disciplinah mora izmerjene rezultate ob zapisovanju v
zapisnik ponoviti na glas, da se zmanjša možnost napake.
Sklep 14: Pri meritvah dolžin z elektronsko merilno napravo je natančnost merjenja
potrebno preveriti pred pričetkom discipline in po njenem zaključku s kovinskim metrom.
B) Kvalifikacije APS za člane in članice – organizator: AD Kronos 9. in 10.5.2009:
Opažene napake:Pri teku članov na 1500m je v I. skupini izpadlo elektronsko mejenje časov,
zato so bili uporabljeni ročno izmerjeni časi, medtem ko so pri II. upoštevali elektronsko
izmerjene čase. Pri metu kladiva je bila prvi dan širina sektorja metališča preširoka za 20 cm,
česar organizator na zahtevo GS ni želel popraviti
Sklep 15: Časi morajo biti za vse skupine ene discipline izmerjeni na enak način (v
konkretnem primeru ročno). Na zapisniku je potrebno označiti, da so upoštevani ročno
izmerjeni časi.
Sklep 16: Met kladiva se prvi dan ni izvajal v skladu s pravili za atletska tekmovanja, ker
sektor metališča ni bil ustrezno začrtan.
Sklep 17: Glavne sodnike opozarjamo, da morajo v celoti izpolniti poročila s tekmovanj na
katera so delegirani.

K 5. :
Na podlagi pregleda izvedenih izobraževanj v preteklem obdobju je bila podana ocena, da se
zbori zelo različno posvečajo eni svojih temeljnih nalog – izobraževanju, saj je kar nekaj zborov,
ki že več kot pet let niso izvedli izobraževanj za svoje člane.
Sklep 18: Izobraževanja je potrebno redno izvajati ob podpori članov SOASS in
licenciranih predavateljev. Kjer je le možno, se obnovitveni seminarji izvedejo pred
pomembnejšimi tekmovanji.
Sklep 19: Do naslednje seje se pripravi predlog novih kriterijev za licenciranje glavnih
sodnikov.

K6.
Dopis tekmovalne komisije je bil obravnavan v okviru točke 4.

K7.
Sklep 20: SO ASS za člane izpitnih komisij imenuje:
Vladimirja Vidmarja, Alenko Maček Lebar, Andreja Kotnika, Igorja Godca, Andreja
Udovča, Gabrijela Ambrožiča, Silvo Pintar, Antona Majcna, Francija Brinca in Marka
Račiča.

K8:
-

Obravnavan je bil predložen predlog novih sodniških znakov.

Sklep 21: Izbrana je varianta znaka z modro obrobo. Pri ponudnikih se preveri cene za
izdelavo znakov.
- Obravnavani so bili predlogi poročil za glavne sodnike pri mnogobojih in na mitingih.
Sklep 22: Obrazci za poročilo glavnega sodnika pri mnogoboju in na mitingih se sprejme.
Do naslednje seje se pripravi čistopis teksta obrazca.
-

Obravnavan je bil predlog, da se pripravi dodatni izobraževalni seminar za štarterje v
Ljubljani.

Sklep 20: V začetku julija se izvede dodatni seminar za štarterje. V okviru priprav naj se
ponovno pozove vse zbore da predlagajo kandidate.
-

Na kratko so bili predstavljeni najpomembnejši predlogi sprememb pravil za atletska
tekmovanja

Konec seje ob 20.20. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

