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
4. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 6. oktobra 2009 ob 17.00. uri v
prostorih AZS.
Prisotni: Vladimir Vidmar, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Igor Godec, Andrej Kotnik, Andrej
Udovč ter gosta Anton Majcen in Jože Hladnik.
Opravičeno odsotna: Alenka Maček Lebar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled in potrditev zapisnika 3. seje SO ASS
Pregled dejavnosti od junija
Poročilo s kongresa IAAF v Berlinu
Priprava letnega sestanka Sveta združenja atletskih sodnikov Slovenije
Imenovanje urednika zbornika »Atletski sodnik«
Predlog vsebine in nosilcev prispevkov za zbornik »Atletski sodnik«
Program dela za leto 2010 (obravnava in sprejem)
Izobraževanje štarterjev
Razno: - naročilo novih sodniških znakov

K1.
Zapisnik 3. seje je bil sprejet z manjšimi popravki.
Sklepa 8 in 17 se izvedeta do zbora atletskih sodnikov Slovenije. Sočasno je potrebno proučiti
kriterije za izbor glavnih sodnikov.
Izvedba sklepa 20: Čistopis novih obrazcev je v tisku in bodo na voljo za zimsko sezono.
Sklep 23: V roku enega tedna po sestanku se izdela osnutek zapisnika, ki ga pregleda
redakcijska skupina v sestavi G. Ambrožič, A. Udovč in V. Vidmar.

K 2.
V času med obema sestankoma je predsednik opravil razgovore s predstavniki nekaterih zborov
atletskih sodnikov. S preostalimi načrtuje razgovor med sestankom Zbora atletskih sodnikov
Slovenije.
V Ljubljani sta bila izvedena izobraževanje za nove sodnike in seminar za nove štarterje.

K 3.
Gabrijel Ambrožič je podal kratko poročilo o dogajanju in sprejetih novostih v pravilih za
atletska tekmovanja, sprejetih na kongresu IAAF v Berlinu. Nov čistopis pravil bo v kratkem na
voljo na spletni strani IAAF.
Sklep 24: V najkrajšem možnem času je potrebno pripraviti nov prevod Pravil za atletska
tekmovanja.

K 4.
Sestanek Zbora atletskih sodnikov je predviden za 14.11.2009.
Predlagan dnevni red:
1. Pozdrav predsednika SO ASS,
2. Podelitev priznanj,
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja
4. Poročilo predsednika o delu SO ASS v letu 2009,
5. Spremembe in dopolnitve atletskih pravil, sprejete na kongresu IAAF v Berlinu 2009
6. Poročilo predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora,
7. Razprava po poročilih,
8. Analiza sojenj v letu 2009 in razprava,
9. Razno.
V okviru poročil predstavnikov zborov atletskih sodnikov želimo pridobiti informacije o položaju
atletskih sodnikov znotraj klubov, sodelovanju s klubi in njihove pobude in predloge za delo SO
ASS.

K 5. :
Jože Hladnik je izrazil pripravljenost za urejanje zbornika Atletski sodnik in sprejel zadolžitev
urednika.
Sklep 25: Za urednika zbornika Atletski sodnik 2009 se imenuje Jože Hladnik.

K6.
Jože Hladnik je člane strokovnega odbora seznanil z načrtovano vsebino zbornika in
predvidenimi avtorji posameznih prispevkov.
Sklep 26: Predlagana vsebina zbornika se potrdi. Pred oddajo v tisk bo strokovni odbor
dokončno potrdil vsebino zbornika.

K7.
Člani strokovnega odbora so obravnavali program dela za leto 2010. Predlagan je bil popravek 4.
alineje, ki glasi: Organizacija tečajev za kandidate za štarterje in obveznih seminarjev za štarterje.

Sklep 27: Strokovni odbor je ob upoštevanju popravka sprejel predlagani načrt dela za leto
2010.

K8:
V okviru razprave o izobraževanju štarterjev je bilo ugotovljeno, da je:
- potrebno je spremeniti način dela s štarterji
- potrebno je spremeniti sistem izbire novih štarterjev
- potrebno je spremeniti način izobraževanja novih štarterjev:
- seminarji morajo biti daljši od enega dne
- pripravniki za štarterje se morajo po teoretičnem izpitu praktično izobraževati tudi na
uradnih tekmovanjih v sodelovanju z izkušenim štarterjem – mentorjem
- na izbrana tekmovanja je treba delegirati izkušene štarterje kot koordinatorje štarta.
Sklep 28: V okviru seznanjanja s spremembami pravil se organizira ločen seminar za vse
štarterje

K9:
-

Anton Majcen je predstavil prispele ponudbe za izdelavo novih znakov za atletske
sodnike. Ponudbe so podali: Intervez, Vezenina Tržič in Studio vision.

Sklep 29: Kot najbolj ustrezna je bila ocenjena ponudba Studia vision. Ponudnika se pisno
pozove za končno ponudbo za izdelavo 1400 znakov, ki bi vsabovala dodatni komercialni
popust.
Konec seje ob 20.00. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

