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Zapisnik 5. seje SO ZASS –7.11. 05
Prisotni: Anton Majcen – predsednik, Andrej Udovč – tajnik, člani Gabrijel Ambrožič,
Franc Brinc, Silva Pintar, Vladimir Vidmar, in gost Jože Hladnik.
Opravičen: Igor Godec
Pričetek sestanka ob 18,00.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 4. seje SO ASS,
Obravnava dopisa Komisije za tekmovanja AZS
Priprava za sestanek sveta ASS
Obravnava predloga Pravilnika o izobraževanju in napredovanju atletskih
sodnikov
5. Razno

Točka 1:
Zapisnik 4. seje je bil potrjen z določenimi popravki.
Točka 2:
Komisija za tekmovanja AZS je SOASS poslala v obravnavo in odločitev dopis o
problemu izvedbe teka 3000 m moški na atletskem mitingu, ki ga je 8.10. 05 izvedel AK
MASS Ljubljana. V omenjenem teku sta štartala dva tekmovalca , od katerih je eden tik
pred začetkom omenjenega teka zaključil s tekmovanjem v teku na 800 m. Ta tekmovalec
je odstopil od nadaljnjega tekmovanja že po pretečenih 200 m.
SKLEP 35: Dopis se posreduje v obravnavo Zboru atletskih sodnikov Ljubljana in
se jih zaprosi za njihovo pismeno stališče.
SKLEP 36: Sodnike, na atletska tekmovanja, ki so prijavljena AZS, lahko nominira
samo krajevni zbor atletskih sodnikov in ne organizator, kajti v nasprotnem
primeru rezultati ne bodo priznani.
SKLEP 37: Za tekmovalca Kozan Jošta 1989, člana AD Mass, se v skladu s 144
členom Pravil za atletska tekmovanja predlaga diskvalifikacija, ker ocenjujemo da
nastop takoj po prihodu v cilj v teku na 800m ne omogoča aktivnega nastopanja.
SKLEP 38: Organizatorja AD Mass se opozori, da organizacija teka na 3000m
moški ni bil izveden v skladu s Pravili za atletska tekmovanja in Fair Playem.

Točka 3:
Predsednik je obvestil člane strokovnega odbora, da so bila vabila poslana vsem zborom
atletskih sodnikov, predsedniku AZS in prejemnikom plaket za opravljenih 300 in 500
sojenj.
Sklep 39: Za vodenje sveta atletskih sodnikov se predlaga Andreja Udovč in za
zapisničarko Silvo Pintar.
Sklep 40: Ker je članom častnega razsodišča potekel mandat se na svetu predlaga,
da se podaljša mandat dosedanjim članom in namestnikom častnega razsodišča za
naslednje mandatno obdobje SOASS.
Točka 4:
Člani so začeli z obravnavo Pravilnika o izobraževanju in napredovanju Atletskih
sodnikov. Obravnavanih je bilo prvih 10 členov, nakar je bila obravnava zaradi
pomanjkanja časa prekinjena in preložena na naslednji sestanek.
Točka 5:
Ni bilo razprave

Zaključek: 21.30
Zapisal:
Andrej Udovč

