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ZAPISNIK 

 
9. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 1. junija 2010 ob 16.00. uri v 
prostorih AZS. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambro�ič, Andrej Kotnik, Vladimir Vidmar, Andrej Udovč. 
Opravičeno odsotna: Silva Pintar,Igor Godec Alenka Maček Lebar. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. seje SO ASS 
2. Obravnava poročil GS � V. Vidmar in ostali 
3. Obravnava Pravilnika o izobra�evanju,  usposabljanju,  napredovanju  in  evidenci  

atletskih  sodnikov  Slovenije - A. Udovč 
4. Razno 

 
K1.  
 
Zapisnik 8. seje je bil sprejet. 
Sklep 64: Po elektronski po�ti se potrjene zapisnike sestankov posreduje vsem zborom 
sodnikov z namenom, da jih v zborih posredujejo po njihovih informacijskih kanalih 
svojim sodnikom in ugotovljene napake obravnavajo  na svojih sestankih oz. pred 
tekmovanji. 
  
Sklep 65: Če na posredovani osnutek zapisnika člani strokovnega odbora v enem tednu ne 
posredujejo pripomb, se smatra, da je potrjen in ga je moč objaviti na spletni strani in 
posredovati zborom. 
 
K 2.   
 
Člani strokovnega sveta so obravnavali pregled poročil glavnih sodnikov za tekmovanja v aprilu 
in maju 2010. 
 
KV APS za člane in članice, Ljubljana,17. in 18. 4. 2010, organizator: AD Kronos.  

- prvi dan �tarterji niso imeli �tafetnih palic, ker jih tehnična slu�ba ni pravočasno 
zagotovil, sami pa tega pred tekmovanjem niso preverili, zato 11 min. zamude 

- prehitro dvigovanje zastavice pri troskoku (preden tekmovalec zapusti jamo za doskok) 
- organizator ni priskrbel nobenega kladiva 
- zapisničarka ni obvladala določanje vrstnega reda po 3. in 5. seriji 
- premalo sodnikov 

Sklep 66: Ob pomanjkanju sodnikov je potrebno kontaktirati sosednje in tiste zbore, ki so 
izrazili pripravljenost za sodelovanje na tekmovanjih. 



MITING, �alec, 22. 4. 2010, organizator: AK �alec  
- merjenje časov je potekalo z elektronsko napravo Flash Timing, ki nima certifikata IAAF 

Sklep 67: V bodoče je potrebno v razpisih navesti, da tako izmerjeni časi ne bodo veljavni. 
- na stezi ni bilo sodnikov, na cilju pa le dva časomerilca, ki pa sta merila čas samo na 1000 

m 
- vetromera ni bilo 
- pri tehničnih disciplinah niso merili časov poskusov 
- krogle niso bile stehtane in označene 
- vsi pionirju pri skoku v daljino (tudi U 16) so skakali s cone odriva 

Sklep 68: Sodnike opozarjamo, da morajo skupaj z organizatorjem poskrbeti, da  
tekmovanja potekajo skladno s Pravili za atletska tekmovanja. 
  
MITING (pregledna tekma za KV MOI), Novo mesto, 24. 4. 2010, organizator: AK Krka.  
      -     sodnika na stezi sta bila brez zastavic in obrazcev  

- časomerilci do opozorila GS ročnih časov niso zaokro�evali na desetinke 
- pri tehničnih disciplinah niso merili časov poskusov 

Sklep 69: Če ni semaforja za merjenje časov poskusov, je to potrebno to izvajati s �toparico 
in tekmovalce 15 s pred iztekom časa opozoriti z rumeno zastavico. 
 
 
PS V DOLGIH TEKIH in miting, Dom�ale, 24. 4. 2010, organizator: AK Dom�ale 

- pri teku 3000 m (PI U 14) je pri�lo do velike napake pri �tetju krogov 
- samo dva sodnika na stezi 

 
MITING, �entjur, 8. 5. 2010, Organizator: AK Dom�ale 

- odgovorna oseba za elektronsko merjenje ni dovolila, da bi pri merjenju prisostvoval 
sodnik 

Sklep 70: V skladu s Pravili in dogovorom med TK AZS in Timingom mora biti tudi za 
elektronsko merjenje časov določen sodnik 

- pri startu 100 m M se ni spro�ila ura, zato je �tarter dvakrat streljal, vendar �ele po cca 6 
sekundah, tako da je 5 tekmovalcev teklo do cilja, eden pa se je ustavil.  

Sklep 71: �tarter in operater foto fini�a morata imeti neposredno komunikacijsko zvezo, da 
ob napaki v delovanju sistema lahko �tarter takoj ustavi tek. 
 
DP V MARATONU, Radenci, 15. 5. 2010, organizator: �D Radenci 

v rubriko �ugovori� je GS napisal, da ugovora ni bilo � samo prito�ba, nič pa o vzroku za 
prito�bo 

 
EKIPNO PS ZA MLADINCE IN MLADINKE, Velenje 9. 5. 2010, organizator: AK Velenje 

- sodniki na cilju niso imeli zapisnikov, izmerjene ročne čase pa so do opozorila GS pisali 
v  stotinkah 

- samo trije sodniki na stezi (glej sklep 68) 
- sodniki niso merili časov poskusov. (glej sklep 69) 
- tekmovali�če za skok s palico ni bilo pravočasno pripravljeno, zato se je tekmovanje 

pričelo s 40 minutno zamudo 
- pri skoku v daljino ni bilo oznak za zalet (atleti so uporabljali kredo) 
- merjenje dol�in metov je bilo izvajano s teodolitom, vendar vodja sodnikov discipline ni 

kontrolirala merjenja.  
Opozorilo : Pri izvajanju merjenj z elektronskimi napravami je točnost njihovega merjenja 
potrebno vedno preveriti s kovinskim metrom pred začetkom in po koncu posamezne 
discipline. Merjenje mora kontrolirati sodnik. 



- pri troskoku za mladinke so sodniki določili 8 finalistk, čeprav bi morale vse imeti po 6 
skokov.  

- pri skoku v vi�ino za mladinke so sodniki kljub jasnim ustnim in pisnim navodilom, da se 
letvica do 160 cm dviguje po 5 cm, nato po 3 oz. 2 cm, z dviganjem po 3 cm pričeli �e pri 
155 cm.  

Sklep 72: GS ali VSD v dogovoru z atleti pred pričetkom tekmovanja določi začetne vi�ine 
in način dviganja letvice, kar se med tekmovanjem nato ne sme spreminjati. 

- pri metih ni bilo semaforjev(glej sklep 69) 
- met kladiva se je pričel z zamudo, ker niso poskrbeli za vlo�ek v krogu  
- premalo sodnikov (glej sklep 68) 

 
EKIPNO PS ZA ČLANE IN ČLANICE, Celje, 15. in 16. 5. 2010, organizator: AD Kladivar 

- ovire, ki so sicer obnovljene, ne zagotavljajo stabilne nastavitve vi�ine 
- na stezi ni bilo niti enega sodnika.  
- sodnikov na cilju ni bilo dovolj, stali pa so ob sodni�kih stopnicah namesto na njih 
- pri skoku v daljino je bil vetromer pred tekmovanjem postavljen 11m od jame � kar so 

popravili 
- pri troskoku je VSD na �eljo tekmovalk sama zamenjala smer zaleta 
- ko so se tekmovalci za troskok začeli ogrevati, je tekmovalec A. Batagelj izrazil �eljo, da 

bi zaradi smeri vetra obrnili smer zaleta. GS tega ni dovolila. Ko so tekmovalci zagrozili z 
bojkotom, je obvestila delegatko. Tekmovalci so sicer nadaljevali s tekmovanjem.  

Sklep 73: Odločitev o smeri skakanja se sprejme 30-45 min. pred pričetkom tekmovanja. 
Odločitev sprejmejo vodja sodnikov discipline, GS za skoke, vodja tekmovanja in delegat 
(lahko pa samo del njih). Pri sprejemanju odločitve je koristno povpra�ati atlete, �e 
posebno ob spornih pogojih (menjajoč veter). 

- tekmovalci v metu kopja so se tudi med tekmovanjem ogrevali ob sektorju 
- pomo�nega osebja ni bilo, zato so sodniki kopja metali! proti zaleti�ču 

Sklep 74: Po pričetku tekmovanja tekmovalci ne smejo več ogrevati z orodji. 
Sklep 75: Orodij se ne sme vračati z metanjem, temveč ga je potrebno prinesti nazaj do 
zaleti�ča  

 
K 3. 
Člani strokovnega odbora so se seznanili z razlogi za spremembo Pravilnika in se dogovorili, da 
se do jeseni pripravi predloge za novo klasifikacijo stopenj sodnikov upo�tevajoč pravila in 
priporočila IAAF o sodni�kih napredovanjih ter morebitne druge spremembe. 
 
K 4. 
Upravni odbor je SOASS odobril dodatna sredstva za nakup enotne opreme za sodnike.  
Sklep76 Pridobiti je potrebno ponudbe za cca. 1000 majic in kap. O nakupu in predvideni 
vi�ini sofinanciranja bo SO ASS obvestil zbore ter jih pozval, da posredujejo podatke o 
konfekcijskih �tevilkah.   
 
Konec seje ob 18.00. uri.         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Vladimir Vidmar, l.r. 


