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Zapisnik 3. seje SO ZASS –14.9. 05 
 
 
 
Prisotni: Anton Majcen – predsednik, Andrej Udovč – tajnik, člani Gabrijel Ambrožič, 
Franc Brinc, Igor Godec, Silva Pintar, Vladimir Vidmar  
 
Pričetek sestanka ob 18,00.  
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje SO ASS, 
2. Pregled aktivnosti SOASS v julij in avgustu 
3. Poročilo g. Ambrožiča s kongresa IAAF v Helsinkih 
4. Analiza poročil glavnih sodnikov 
5. Priprava za organizacijo tečaja za nove sodnike na Ravnah in v Slovenski Bistrici 
6. Priprava za organizacijo tečaja za nove štarterje  
7. Razno 

 
Točka 1: 
 
Poudarjeno je bilo, da morajo biti zapisniki objavljeni najkasneje v 14 dneh na internetni 
strani AZS. 
 
Zapisnik 2. seje je bil potrjen z določenimi popravki. 
 
Točka 2: 
Predsednik je člane strokovnega odbora seznanil, da je času od druge seje določil GS za 
20 tekmovanj. Pri tem je zaradi pomanjkanja domačih sodnikov bilo potrebno za 
določena tekmovanja angažirati GS iz sosednjih zborov.  
Sklep 12: Predlagamo, da se tudi v bodoče na tekmovanja delegira tudi GS iz 
sosednjih zborov. 
 
Točka 3: 
G. Ambrožič je seznanil člane strokovnega odbora z novostmi pri pravilih za atletska 
tekmovanja. Na kongresu v Helsinkih je bilo podanih preko 200 predlogov sprememb 
pravil. Pri tem je šlo v večini primerov za redakcijske popravke z namenom doseči večjo 
nedvoumnost posameznih členov. Predlog novih tekmovalnih pravil je dostopen tudi na 
internetu na naslovu http://www.iaaf.org/downloads/IAAFhandbook/index.html.  



V skladu z novimi pravilu se bodo vsa tekmovanja pod okriljem atletskih zvez izvajati na 
opremi s certifikatom IAAF. To pomeni, da morajo biti certificirana tudi vsa merila. 
Sklep 13: AZS naj nabavi komplet certificiranih meril, ki se bodo uporabljala kot 
merilni etalon za ostala merila. 
Sklep 14: Takoj ko bo na razpolago uradna verzija prenovljenih pravil, je potrebno 
pristopiti k njihovem prevajanju.  
Sklep 15: Pripraviti izobraževanje o novih pravilih na letnem srečanju GS. 
 
Točka 4: 
 
25.6. Celje, Odprto prvenstvo Slovenije za veteranske kategorije, Organizator AD 
Kladivar Celje: 

Premalo sodnikov na cilju, 
Štarter je tekmovalcu na 100m dovolil štartati v visokem štartu, 
Tekmovalec pri metu kopja je metal kopje »izpod pazduhe«. 
Sklep 16: Tudi za tekmovalce v veteranskih kategorijah veljajo pravila za 
atletska tekmovanja brez izjeme. 

3.9. Celje, Atletski pokal Slovenije za pionirje in pionirke, organizator AD Kladivar 
Celje:  

Premalo sodnikov na stezi, 
Tekmovalka v skoku v daljino, ki se je nahajalo cca. 6 m od zaletišča za skok v 
daljino, je bila poškodovana v prednji del stopala desne noge s kopjem, ki ga je 
tekmovalec v metu kopja vrgel cca. 6m izven sektorja v smeri zaletišča za skok v 
daljino. 
Sklep 17: Organizatorje na vseh tekmovanjih opozarjamo, če obstaja možnost 
da pride do stika med tekmovalnimi prostori v različnih disciplinah, morajo 
organizator, delegat in GS z urnikom poskrbeti, da ne pride do stika 
tekmovalnih prostorov. 

7.9. Brežice, 20. mednarodni atletski miting »Brežice 2005«, organizator AK Fit 
Brežice:  

TEKI: Sodnikov na cilju ni bilo 
Sklep 18: Na cilju morajo biti prisotni sodniki za vrstni red in časomerilci za  
primer izpada elektronskega merjenja časa. 
Sklep 19: Ocena GS se zniža na 3. 
METI: Sodniki pri metu kladiva in diska so z oštevilčenimi tablicami označevali 
posamezne mete, izmerili pa so jih na koncu posamezne serije. GS o tem ni poročal v 
svoje poročilu. 
Sklep 20: SOASS ponavlja že sprejete sklepe, da je tako merjenje v nasprotju s 
pravili za atletska tekmovanja in opozarja, da če se to še kdaj ponovi, bo SOASS 
predlagal komisiji za tekmovanja AZS, da se vse tako merjene rezultate ne 
prizna. 
Sklep 21: Ocena GS se zniža na 3. 

 
Točka 5: 
V zvezi z izvedbo seminarjev za nove sodnike v Slovenski Bistrici, Domžalah in na 
Ravnah je predsednik že kontaktiral predavatelje iz sosednjih zborov, ki bodo izvedli 
seminarje. 
   



Točka 6:  
 
Predsednik Anton Majcen je seznanil člane odbora, da se za termin izvedbe 
izobraževanja za nove štarterje dogovarja z g Ambrožičem in g Hafnerjem. 
G. Ambrožič je seznanil člane sveta, da IAAF načrtuje uvedbo mednarodnih štarterjev. 
 
Točka 7: 
 
Predsednik je seznanil člane strokovnega odbora, da zbori pogosto sprašujejo za nasvete 
glede nabave opreme.  
 
Predsednik je opozoril, da je zaradi priprave na skupščino ZASS potrebno je opozoriti 
zbore, da sporočijo kandidate za prejem plaket za opravljenih 150, 300 in 500 sojenj. 
Člani strokovnega odbora so bili pozvani, da se do prihodnje seje pripravijo na razpravo 
o  predlogih Pravilnika o izobraževanju atletski sodnikov Slovenije in Pravil o delu 
organov atletskih sodnikov Slovenije  
 
Zaključek: 21.00 
 
Zapisal:         
Andrej Udovč        
 


