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
6. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila 16. decembra 2009 ob 16.00. uri, v
prostorih AZS.
Prisotni: Vladimir Vidmar, Gabrijel Ambrožič, Silva Pintar, Andrej Udovč, Igor Godec, Andrej
Kotnik.
Opravičeno odsotna: Alenka Maček Lebar.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 5. seje SO ASS
Obravnava poročil GS (VI. – XI.) – V. Vidmar in ostali
Pogoji za pridobitev naziva »glavni sodnik« - vsi
Sodniški znak – naročilo
Obravnava zapisnika in izvedba sklepov Sveta atletskih sodnikov Slovenije
Posvet štarterjev
Razno
- obravnava dopisa (vprašanja) Z. Peternelja

K1.
Zapisnik 5. seje sprejme z manjšimi popravki.

K 2.
Člani strokovnega sveta so obravnavali pregled poročil glavnih sodnikov za tekmovanja v
obdobju med junijem in septembrom (v prilogi).
Sklep 37: Analiza tekmovanj se sprejme.
Sklep 38: V bodoče se poročila glavnih sodnikov obravnava sprotno. V ta namen se za
naslednje seje izvlečki poročil glavnih sodnikov članom sproti posredujejo po elektronski
pošti.

K 3.
Člani strokovnega sveta so obravnavali problematiko imenovanja glavnih sodnikov za leto 2010.
Predlagani so bili minimalni kriteriji za izbor glavnih sodnikov:
- vsaj dosežen naziv »državni sodnik«,
- v zadnjih treh letih mora imeti opravljenih vsaj 15 sojenj, kjer je moral biti vsaj petkrat
vodja sodnikov discipline,

-

dokazati mora ustrezno poznavanje Pravil za atletska tekmovanja in opraviti preverjanje
znanja

Sklep 39: Zbore se pozove, da predlagajo kandidate za glavne sodnike iz svojih zborov.
Sklep 40: Posvet za glavne sodnike se v letu 2010 pripravi čim prej po koncu zimske sezone.

K 4.
Člani strokovnega sveta so obravnavali prispele ponudbe za nove znake za sodnike.
Sklep 41: Izbran je bil znak ponudnika Intervez, d.o.o. Naroči se 900 znakov za atletske
sodnike, 300 znakov za državne sodnike in 200 znakov za mednarodne sodnike.

K 5.
Sprejet je bil zapisnik Sveta Atletskih sodnikov in sprejeti sklepi za nadaljnje delo strokovnega
odbora:
Sklep 42: Pripravi se načrt izobraževanj za leto 2010
Sklep 43: Pripravi se seznam predavateljev in izvede izobraževanje za predavatelje.
Sklep 44: Čim prej se izvede tudi ostale sklepe sveta

K6.
V sodelovanju s Timingom bo 13.1.2010 posvet za povabljene štarterje, na katerem bodo
seznanjeni s štartnim postopkom v skladu z novimi določili Pravil za atletska tekmovanja.
Sklep 45: Povabi se po enega izkušenega štarterja iz posameznih zborov, ki bo lahko
prevzel vlogo mentorja štarterske ekipe posameznega zbora.

K7.
Sklep 46: Dopisa g. Zdravka Peternelja se posreduje Zboru atletskih sodnikov Ljubljana.
Člani Strokovnega odbora podpirajo pobudo, da na meddržavna srečanja reprezentanc sodelujejo
tudi do trije sodniki.
Konec seje ob 18.30. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

