ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
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Zapisnik 4. seje SO ZASS –5.10. 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 3. seje SO ASS,
2. Analiza poročil glavnih sodnikov,
3. Priprava na sestanek svet ASS,
4. Obravnava predloga plana stroškov Strokovnega odbora ASS za leto 2006,
5. Predlog popravka Pravil o delu organov atletskih sodnikov Slovenije,
6. Predlog Pravilnika o izobraževanju in napredovanju atletskih Sodnikov
7. Razno
Točka 1:
Zapisnik 3. seje je bil potrjen z določenimi popravki.
Točka 2:
15.10. Slovenska Bistrica, Štajerski pokal v Mnogoboju za pionirje, organizator AD
Almond:
Glavni sodnik je bil tudi član pritožbene komisije, kar je v nasprotju s Pravili za
atletska tekmovanja.
Sklep 22: Glavni sodnik ne sme biti član pritožbene komisije.
10. in 11 .9. Ljubljana, Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke, organizator AK
Olimpija:
Pri skoku v višino sta tekmovalca delila mesto pri skoku v višino, kar so sodniki
spregledali in tega niso upoštevali pri določanju vrstnega reda.
Sklep 23: GS mora vedno pregledati zapisnike, če so pravilno vodeni.
17. in 18..9. Nova Gorica, Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in članice, Ekipno
prvenstvo Slovenije za člane in članice, organizator AK Gorica:
Vodja sodnikov tekmovanje je bila še neizkušena, na tekmovanju je bilo premalo
sodnikov in kakovost sodnikov ni bila ustrezna glede na rang tekmovanja, kar velja
tudi za glavne sodnike, ki so prišli prepozno glede na začetek tekmovanja.

Sklep 24: Pri načrtovanju tekme je potrebno dati poudarek tudi izbiri vodij
sodnikov discipline in pripraviti predhodne razporede sodnikov na posamezne
discipline.
Sklep 25: Delo sodniških komisij je bilo na meji regularnosti, kar se zaradi
možnosti oškodovanja tekmovalcev ne sme več ponoviti.
Sklep 26: V primeru, ko je SOASS znano, da ima organizator tekmovanja stalne
težave z organizacijo sodniške službe, je potrebno na tekmovanje v pomoč
poslati izkušenega vodjo sodnikov iz enega od sosednjih sodniški zborov.
Sklep 27: Zaradi razbremenitve domačih sodnikov, bo SOASS v primeru
pomanjkanja izkušenih sodnikov, določil za glavne sodnike sodnike iz sosednjih
zborov.
Točka 3:
Za sestanek sveta ASS je bil predlagan sledeči dnevni red:
1. Pozdrav predsednika SO ASS in izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja,
2. Podelitev srebrnih plaket za 300 sojenj in zlatih plaket za 500 sojenj,
3. Poročilo o delu SO ASS,
4. Poročilo častnega razsodišča,
5. Poročilo predstavnikov zborov o delu in problematiki delovanja zbora,
6. Razprava po poročilih,
7. Predstavitev novosti v Pravilih za atletska tekmovanja
8. Napake sodnikov na tekmovanjih
9. Razno.
Ostali sklepi vezani na organizacijo sestanka sveta ASS:
Sklep 28: Zbornik Atletski sodnik se izda v nakladi 1000 izvodov,
Sklep 29: Za častnega člana Združenja atletskih sodnikov Slovenije se predlaga
g. Gabrijela Ambrožiča,
Točka 4:
Sklep 30: Plan stroškov Strokovnega odbora ASS za leto 2006 se sprejme in pošlje v
odobritev Upravnemu odboru AZS.
Točka 5:
G. Brinc je člane SOASS seznanil s popravki Pravil o delu organov atletskih sodnikov
Slovenije.
Sklep 31: Člani SOASS so sprejeli predlog novih Pravil o delu organov atletskih
sodnikov Slovenije in ga posredovali Upravnemu odboru AZS v potrditev.
Točka 6:
G. Brinc je člane SOASS seznanil s popravki Pravilnika o izobraževanju in napredovanju
atletskih Sodnikov.
Sklep 32: Razprava o novih pravilih se odloži do naslednjega sestanka SOASS, da
bodo člani lahko preučili besedilo.
Točka 7:
Člani Zbora atletskih sodnikov Šentjur so predstavnika SOASS povabili na svoj
ustanovni občni zbor.

Sklep 33: V imenu SOASS se ustanovnega občnega zbora Zbora atletskih sodnikov
Šentjur udeleži g Vidmar.
Sklep 34: Glede na spremembe v pravil za organiziranje tekmovanj v okviru EAA
in IAAF se pridobi kandidate za I. nivo nacionalnih uradnih oseb.
Zaključek: 21.00
Zapisal:
Andrej Udovč

