STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33c, 1000 Ljubljana, Slovenija
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Fax: +386 (01) 520 69 16
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http://www.atletska-zveza.si

ZAPISNIK
5. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 27. oktobra 2009 ob 17.00. uri
v prostorih AZS.
Prisotni: Vladimir Vidmar, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, , Andrej Udovč ter gost Jože
Hladnik.
Opravičeno odsotni: Alenka Maček Lebar, Igor Godec, Andrej Kotnik.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje SO ASS
2. Priprava letnega sestanka Sveta druženja atletskih sodnikov Slovenije – V.
Vidmar in ostali
3. Pregled in potrditev vsebine za zbornik »Atletski sodnik« - J. Hladnik in ostali
4. Izvedba štarta v skladu z novimi pravili
5. Glavni sodniki v prijavnici in sodnik pri foto finišu
6. Sodniški znak – končna ponudba in odločitev o naročilu
7. Razno

K1.
Zapisnik 4. seje je bil sprejet z manjšimi popravki.

K 2.
Sklep 30: Letni sestanek sveta Atletskih sodnikov Slovenije bo 14.11.2009 ob 9.00 uri v
prostorih Atletske zveze Slovenije v Ljubljani

K 3.
G. Jože Hladnik je poročal o trenutnem stanju pri urejanju zbornika »Atletski sodnik« za leto
2009.
Sklep 31: Končna verzija zbornika se pred oddajo v tiskom pošlje članom strokovnega
odbora v zadnji redakcijski pregled.

K 4.
Med spremembami Pravil za atletska tekmovanja, sprejetimi na kongresu IAAF v Berlinu, je ena
pomembnejših tudi spremenjeno pravilo o napačnem štartu. V skladu stem je strokovni odbor
razpravljal, kako uveljavljati novo pravilo na tekmovanjih za najmlajše kategorije.

V začetku januarja je načrtovan poseben posvet za aktivne štarterje, na katerem bodo obravnavali
aktivnosti v zvezi z izvajanjem štarta v skladu z novim pravilom.
Sklep 32: Na tekmovanjih za pionirske kategorije U 14 in mlajše se štart izvaja tako, da še
vedno velja, da prvi napačni štart še ne pomeni diskvalifikacije. Tekmovalce se z rumenim
kartonom opozori, da bodo diskvalificirani ob naslednjem napačnem štartu. Če tekmovalci
U 14 nastopajo na tekmovanju za pionirje U 16, pa tudi za njih velja štart v skladu z novim
veljavnim pravilom.
Pravilo, da prvi napačni štart ne pomeni diskvalifikacije, velja tudi na vseh šolskih
tekmovanjih, vključno s srednješolskimi.

K 5.
Člani strokovnega odbora so obravnavali vlogo sodnika pri fotofinišu in imenovanje glavnega
sodnika v prijavnici.
Sklep 33: Obvesti se vse organizatorje in zbore atletskih sodnikov, da je ob izvajanju
elektronskega merjenja časov potrebno vedno določiti tudi sodnika pri fotofinišu, ki bo
pristojen za verificiranje elektronsko izmerjenih časov.
Sklep 34: Glavni sodnik v prijavnici mora biti določen na vseh posamičnih državnih
prvenstvih in pokalnih tekmovanjih, vključno z državnim prvenstvom za pionirje v
absolutni kategoriji.

K6.
Člani strokovnega odbora so obravnavali novo ponudbo za izdelavo sodniških znakov, ki jo je
posredoval Intervez d.o.o.
Sklep 35: Na svetu Atletskih sodnikov Slovenije se zborom predstavi nove sodniške znake
in se pridobi soglasje za sofinanciranje nabave novih sodniških znakov.

K7.
Sklep 36: Na prihodnji seji se prične z obravnavo Pravilnika o izobraževanju,
usposabljanju, napredovanju in evidenci atletskih sodnikov Slovenije v segmentu
kriterijev za izbiro glavnih sodnikov.
Konec seje ob 20.00. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

