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ZAPISNIK 

8. seje SO ASS 

v Ljubljani, dne 28. marca 2006, ob 17. uri, v prostorih na Milčinskega 2. 

Prisotni: Anton Majcen - predsednik in člani Andrej Udovč, Gabrijel Ambrožič, Franc 
Brinc, Igor Godec, Silva Pintar, Vladimir Vidmar in gosta Marko Račič in Jože Hladnik. 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 7. seje SO ASS, 
2. Pregled dejavnosti SOASS v marcu 2006 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Priprava  na posvet z glavnimi sodniki in delegati AZS 
5. Razno 

K l .  
Zapisnik 7. seje ASS je bil potrjen z določenimi popravki. 

K2.  
Predsednik je obvestil člane odbora, da so zbili v obdobju od zadnjega sestanka  
- za tekmovanja v mesecu marcu določeni že vsi glavni sodniki. Ob tem je bil podan predlog, 

da se po zgledu delegatov, tudi glavne sodnike določi v naprej za daljše obdobje. 
- Nabavljeni trakovi in kape za glavne sodnike 
- Glede novega sodniškega znaka je bilo predlagano, da se izdela še vzorec z večjim grbom in 

brez zastave, 
- Glede prevod novih pravil so prvi pregledi prevodov pokazali, da bo potrebno celovito 

pregledati vse člene. 
 
K3. 
Odprto prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice, Nova Gorica, 25.2. 
Pri štartu finalnega teka članov na 60 m je GS na podlagi pregleda krivulje odriva razveljavil 
opozorilo štartne naprave.  
Sklep 50:  Glavne sodnike se opozarja, da je za pravilnost opozorila o napačnem štartu 
potrebno preveriti numerični odzivni čas na displeju štartne naprave na štartnem bloku. 
Obenem se poziva vse organizatorje, da preverijo ustreznost dolžine žebljev na štartnih blokih, da 
bo zagotovljena njihova ustrezna stabilnost.  
GS pri skokih je opozorila, da je bilo prisotno premajhno število sodnikov. 
Sklep 51: Organizatorje in sodniške zbore se ponovno opozarja, da je v primeru 
pomanjkanja sodnikov iz domačega zbora, potrebno na tekmovanje povabiti sodnike iz 



sosednjih zborov. 
Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju, Celje, 4./5. 3.  
Sodniki so pri pri skoku v višino pri mlajših mladinkah do višine 165cm dvigovali letvico za 5 cm 
namesto za 3cm. 
Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za mlajši mladinski in pionirski kategoriji, Koper, 18.3. 
Tekmovanje je bilo dobro organizirano in je v tekmovalnem smislu potekalo brez posebnosti. Žal 
pa je prišlo do težjega incidenta, ker je tekmovalka v pionirski kategoriji pri metu diska zamudila s 
prihodom na tekmovalni prostor, pri čemer se predhodno ni prijavila v prijavnici. Zardi tega je 
njen trener podal ustni ugovor GS, da je bil s tekmovalko narobe seznanjen o urniku tekmovanja. 
Ko ga je nato delegat AZS pozval, naj vloži tudi pisno pritožbo in tekmovalki je bila ponujena 
možnost, da nastopi pod pritožbo z mlajšimi mladinkami. V tem trenutku pa je začel tekmovalkin 
trener z žaljenjem delegat in glavnega sodnika. 
Sklep 52: Žaljenja GS in delegata AZS strokovni odbor najstrožje obsoja in predlaga obema 
prizadetima, da razmislita o nadaljnjem postopku pri častnem razsodišču in disciplinski 
komisiji AZS.  

K4. 
Predsednik je obvestil člane, da je na posvet z delegati AZS in GS povabljenih 66 glavnih 
sodnikov. Sprejet je bil naslednji dnevni red posveta: 

1. pozdrav predsednika odbora za tekmovanje in strokovnega odbora  
2. predstavitev novosti v pravilih za atletska tekmovanja 
3. pisanje testov 

odmor 
4. predstavitev rešitev testa 
5. kritični pogled na delo delegatov in GS v pretekli sezoni 
6. razprava 

K5. 

Ni bilo razprave 

Zaključek seje ob 19, uri. 

          Zapisal: 
          Andrej Udovč 


