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ZAPISNIK
7. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 25. februarja 2010 ob 16.00. uri
v prostorih AZS.
Prisotni: Vladimir Vidmar, Silva Pintar, Andrej Udovč, Igor Godec, Alenka Maček Lebar.
Opravičeno odsotna: Gabrijel Ambrožič, Andrej Kotnik.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje SO ASS
Obravnava poročil GS – V. Vidmar in ostali
Priprava posveta z glavnimi sodniki – vsi
Potrditev seznama predavateljev za leto 2010
Sodniški znak – potrditev ponudbe
Razno

K1.
Zapisnik 6. seje je bil sprejet.

K 2.
Člani strokovnega sveta so obravnavali pregled poročil glavnih sodnikov za tekmovanja
decembrom 2009 in februarjem 2010.
- 19.2.2009, Klubski miting V Kopru, organizator: AK Koper
Na tekmovanju ni bil imenovan glavni sodnik. V tekmovalnih zapisnikih sta kot sodnika
navedena sodnika, ki sta hkrati tudi trenerja v AK Koper. Pri tekih so čase merili samo ročno.
Rezultati v teku na eno miljo so bili napačno vneseni v tekmovalni zapisnik.
Tekmovalna komisija je v zvezi s tem na SO ASS naslovila dopis in želela pojasnilo. Predsednik
SO ASS je zboru sodnikov poslal dopis z zahtevo za pojasnilom omenjenih dogodkov vendar
odgovora še ni.
Sklep 47: Sodnike ponovno opozarjamo, da se ročno merjene čase v tekmovalni zapisnik
vnaša v desetinkah sekunde, kot je določeno v Pravilih za atletska tekmovanja.

- 30.12.2009, Novoletni miting v Novi Gorici, organizator AK Gorica,
Pred pričetkom tekmovanja ni bil opravljen ničelni test štartne pištole; kljub očitnim nepravilnim
štartom, štarter ni prekinil tekov in diskvalificiral tekmovalcev, ki so nepravilno štartali.
Sklep 48: Zbori morajo na tekmovanju določiti vodjo sodnikov pri foto finišu.
Sklep 49: Glavne sodnike in vodjo sodnikov pri foto finišu ponovno opozarjamo, da je pred
pričetkom vsakega tekmovanja potrebno preveriti pravilnost delovanja sistema
avtomatskega merjenja časa z ničelnim testom.
Sklep 50: Zbore atletskih sodnikov pozivamo, da določijo vodjo njihove štarterske ekipe in
pred pričetkom poletne sezone zagotovijo, da se bodo njihovi štarterji udeležili
pripravljenih seminarjev za štarterje, ki jih bo organiziral SOASS.
-

23.1.2010, Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U 14 in U 12,
organizator: AD Kronos;
Pri skoku v daljino je bila zarisana cona odriva široka 85 cm namesto 80 cm. Sodniki na
intervencijo delegata niso želeli popraviti napake in so se neprimerno vedli do glavnega sodnika.
Sklep 51: Sodnike ponovno opozarjamo, da so dolžni vsa tekmovališča pripraviti v skladu s
pravili in razpisi za atletska tekmovanja, ter da so dolžni spoštovati navodila glavnih
sodnikov in delegatov. Le tako bo zagotovljena regularnost atletskih tekmovanj.
Tekmovalni komisiji predlagamo, da za naslednjo sezono razmisli o smotrnosti skupnega
izvajanja tekmovanj za kategoriji U12 in U14, ker po izkušnjah zaradi velikega števila
nastopajočih in s tem povezanimi zamudami, ta tekmovanja potekajo tudi več kot 12 ur
nepretrgoma.
Predlagamo tudi, da se za tekmovalce v kategoriji U12 natisne manjše štartne številke, ki jih
bodo tekmovalci lahko pripeli na drese v skladu s pravili.
Sklep 52: Za dolgotrajna tekmovanja je potrebno tudi za tekmovanja v dvoranah
imenovati ločeno GS za teke in GS za tehnične discipline.
-

30.1.2010, Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke U16, organizator: AD
Kronos;

Pri skoku s palico je palica podrla letvico, vendar je VS priznal skok kot veljaven; pri skoku v
višino se je uporabljala letvica z napačnimi končniki.
Sklep 53: Zbore ponovno pozivamo, da še več pozornosti posvetijo izobraževanju in
izpopolnjevanju sodnikov.

K 3.
Na poziv predsednika Strokovnega odbora je kar nekaj zborov (Celje, Koper, Ljubljana, Maribor,
Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Slovenska Bistrica, Velenje) predlagalo nove kandidate za glavne
sodnike.
Sklep 54: 20.3. se v Ljubljani in Mariboru organizira preverjanje znanja za kandidate za
glavne sodnike. Uspešne se povabi na letošnji posvet za glavne sodnike.

V Ljubljani bo 27.3. posvet Glavnih sodnikov z naslednjimi vsebinami:
- analiza poročil GS v letu 2009 –V. Vidmar
- predstavitev novosti v Pravilih za atletska tekmovanja – A. Udovč
- predstavitev kodeksa atletskih sodnikov ter nalog in pravic glavnih sodnikov- A. Maček Lebar
- delavnica z obravnavanjem ključnih problemov pri delu glavnih sodnikov – I. Godec
- razprava, predlogi in pobude za nadaljnje delo GS.
Sklep 55: Posvet za GS bo 27.3.2010 ob 9. uri na sedežu AZS v Ljubljani, Letališka 33 c.
K 4.
Zaradi vse pogostejših napak pri delu sodnikov, bo strokovni odbor izobraževanju obstoječih in
novih sodnikov v bodoče namenil večjo pozornost. Z namenom zagotoviti ustrezno strokovnost
in enotnost na predavanjih, bo za obstoječe in eventualne nove predavatelje organiziran poseben
seminar.
Sklep 56: Za vse obstoječe predavatelje in eventualne nove bo 17.4. pripravljalni seminar.
Udeležba na tem seminarju je pogoj za pridobitev predavateljske licence za leto 2010.
K 5.
Na podlagi posredovanih vzorcev je bila izbrana dokončna izvedbena varianta novih sodniških
znakov.
Sklep 57: Pri proizvajalcu INTERVEZ d.o.o se naroči izdelava izbranih sodniških znakov.
K 6.
-

Sodniške zbore pozivamo naj, v kolikor je za to interes, organizirajo sodniško ekipo, ki bi
bila pripravljena soditi na tekmovanju kjerkoli v Sloveniji. Strokovnemu odboru naj
posredujejo ime in priimek kontaktne osebe, ki jo v primeru potrebe po dodatnih
sodnikih, domači sodniški zbor lahko kontaktira.
- Na podlagi poročila g. Ambrožiča o predavanjih za atlete dajemo pobudo, da se podobro
predavanje pripravi tudi za trenerje.
Ker med sodniki obstaja interes za sodelovanje na tekmovanjih izven Slovenije, bomo preverili,
kakšne so možnosti za tovrstna sodelovanja.
Sklep 58: Uredniku zbornika Atletski sodnik 2009 se izplača honorar v višini 150€ neto.
Konec seje ob 18.00. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

