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ZAPISNIK
8. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 16. marca 2010 ob 16.00. uri v
prostorih AZS.
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej Kotnik, Vladimir Vidmar, Andrej Udovč, Alenka Maček
Lebar.
Opravičeno odsotna: Silva Pintar,Igor Godec.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 7. seje SO ASS
Obravnava poročil GS – V. Vidmar in ostali
Priprava posveta z glavnimi sodniki – vsi
Priprava preverjanja znanja za kandidate za GS – V. Vidmar
Razno

K1.
Zapisnik 7. seje je bil sprejet.

K 2.
Člani strokovnega sveta so obravnavali pregled poročil glavnih sodnikov za tekmovanja v
februarju in marcu 2010.
-

21.2.2010, Prvenstvo Slovenije v dvorani v suvanju krogle za vse kategorije, organizator:
AD Almond
Komunikacija med zapisnikarjem in semaforistom je bila slaba, zato je bil na semaforju objavljen
napačen rezultat.
Sklep 59: Sodnike ponovno opozarjamo, da mora zapisnikar glasno in razločno ponavljati
za sodnikom izmerjene dolžine metov in skokov in kontrolirati objavo rezultata na
semaforju.
-

20.2.2010, Odprto prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice, organizator AK
Olimpija,
Naprava za zaznavanje napačnega štarta je zaznala prehiter štart, zaradi česar je bil atlet
diskvalificiran. Njegov trener je ugovarjal, da naprava ni pravilno kalibrirana.
Delo sodnikov na cilju ni bilo ustrezno organizirano in sodniki niso zavzeli predvidenega
položaja v podaljšku ciljne črte.
Sklep 60: SOASS se je z zadevo seznanil in ugotovil, da je to tematika, ki zadeva delo TK
AZS.

Sklep 61: položaj sodnikov na cilju mora biti skladen z določili 165 člena, točka 4, tj. v
podaljšku ciljne črte in naloge posameznih sodnikov morajo biti natančno določene.
- 13.3.2010, Odprto prvenstvo Slovenije v krosu, organizator: AK Domžale;
Atlet je bil diskvalificiran, ker se ni javil v prijavnici, se je pa pravočasno pojavil na štartu.
Sklep 62: Pred štartom krosa mora štarterska ekipa preveriti ali je število tekmovalcev
skladno s tekmovalcev prijavljenih v štartni listi ob prehodu skozi prijavnico.

K 3.
Posvet z glavnimi sodniki, ki 27.3.2010 ob 9 uri na sedežu AZS v Ljubljani bo imel naslednji
dnevni red:
1. Uvod in pozdrav.
2. Ocena sojenja v tekmovalni sezoni 2009.
3. Predstavitev novosti v pravilih za atletska tekmovanja.
4. Naloge in pristojnosti glavnih sodnikov.
5. Odmor.
6. Etični kodeks atletskih sodnikov.
7. Delavnica – obravnava ključnih problemov pri delu glavnih sodnikov.
8. Razprava, predlogi, pobude.
Posamezne tematike bodo predstavili:
- Ocena sojenj: Vladimir Vidmar
- Predstavitev novosti v pravilih: Andrej Udovč
- Naloge glavnih sodnikov in etični kodeks: Alenka Maček Lebar
- Delavnica: Igor Godec
K 4.
Preverjanje znanja za kandidate za nove glavne sodnike bo izvedeno v Mariboru in Ljubljani
20.3. ob 9 uri.
Sklep 62: Vse kandidati, ki uspešno opravijo preizkus se povabi na posvet 27.3.
K 6.
-

Gabrijel Ambrožič je predstavil odziv na predavanje o Pravilih za atletska tekmovanja na
srečanju atletov.

Sklep 63: Na osnovi dosežene pozitivne izkušnje predlagamo, da se podobno predavanje
izvede tudi na posvetu Združenja atletskih trenerjev Slovenije.
Konec seje ob 18.00. uri.
Zapisnikar:
Andrej Udovč

Predsednik SOASS:
Vladimir Vidmar, l.r.

