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ZAPISNIK
9. seje SO ASS
v Ljubljani, dne 19. aprila 2006, ob 18. 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika 8. seje SO ASS,
Poročilo o posvetu delegatov AZS in glavnih sodnikov
Pregled poročil glavnih sodnikov
Obvestilo zborom o novih pravilih za atletska tekmovanja
Potrditev novih sodniških znakov
Razno

Kl.
Zapisnik 8. seje ASS je bil potrjen z določenimi popravki.
K2.
Predsednik je seznanil člane strokovnega odbora o izvedbi posveta z delegati AZS in glavnimi
sodniki. Na posvet je bilo vabljenih 68 sodnikov med katerimi je bilo tudi 16 delegatov AZS.
Posveta se je udeležilo 46 sodnikov, 5 pa se jih je opravičilo. Manjkajočih 22 sodnikov je bilo
ponovno pozvanih, da se udeležijo ponovitve posvet, ki bo 20.4. v Ljubljani. Od ponovno
pozvanih jih je 6 izjavilo, da funkcije glavnega sodnika v letošnjem letu ne želi opravljati, tako
da so bili naknadno na pozvani, da se udeležijo posveta še: dva sodnika iz ljubljanskega zbora in
eden iz mariborskega.
K3.
Pod to točko sta bili obravnavani dve poročili GS (Državno prvenstvo v dolgih tekih v Velenju in
Ekipno prvenstvo za mlajše mladinke in mlajše mladince v Ljubljani), v katerih pa niso bile
navedene pomanjkljivosti v delu sodniških služb.
K4.
Člani strokovnega odbora so, glede na dejstvo, da prevod novih Pravil za atletska tekmovanja še
ne bo dokončan pred pričetkom spomladanske sezone, sklenili
Sklep 53: Kot priloga temu zapisniku se objavilo najpomembnejše spremembe pravil za
atletska tekmovanja, ki jih je potrebno pričeti takoj upoštevati. Ostale spremembe se
obvezno upošteva sproti z njihovo objavo.

K5.
Sklep 54: Za novi znak se izbere predlog z napisoma SODNIK in AZS,
stilizirano tekaško progo in slovenskim grbom.
Sklep 55. Naroči se izdelava 1200 znakov, od tega 700 zelenih za sodnike, 300
srebrnih za državne sodnike in 200 zlatih za mednarodne sodnike.
K6.
Predsednik je seznanil člane strokovnega odbora, da na naslov AZS pogosto prihajajo obvestila o
organizaciji uličnih tekov. V zvez s tem je bil sprejet
Sklep 56: V kolikor ne gre za tekmovanja, ki so uvrščena v koledar AZS, Strokovni odbor ne
delegira GS na taka tekmovanja.
Zaključek seje ob 20, uri.
Zapisal:
Andrej Udovč

OBVESTOLO ZBOROM ATLETSKIH SODNIKOV O NAJPOMEMBNEJŠIH
SPREMEMBAH PRAVIL ZA ATLETSKA TEKMOVANJA
S tem dopisom seznanjamo vse atletske sodnike o najpomembnejših spremembah pravil
za atletska tekmovanja, ki jih je tudi potrebno takoj izvajati.
1. člen 120: Novost je GLAVNI SODNIK V PRIJAVNICI (torej imamo po novem štiri
GS – za teke, skoke, mete in v prijavnici)
člen 125: NALOGE GS V PRIJAVNICI: nadzira pravilnost dela v prijavnici, da se
upoštevajo pravila za atletska tekmovanja (kontrola tekmovalcev, opreme in
predmetov) in odloča v posameznih primerih, ki se dogajajo v prijavnici
Zavedamo se, da je to novost v letošnjem letu zato bomo to novo dolžnost imenovali le na
določenih tekmah, v letu 2007 pa na vseh tekmovanjih.
V letu 2006 se GLAVNI SODNIK V PRIJAVNICI imenuje za naslednja tekmovanja:
- ZA DRŽAVNO PRVENSTVO ZA ČLANE IN ČLANICE, ZA DRŽAVNO
PRVENSTVO ZA STAREJŠE MLADINCE IN MLADINKE, ZA DRŽAVNO
PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLADINKE, TER ZA FINALE
APS ZA ČLANE IN ČLANICE
- EAA MITING
- FINALU VELIKE NAGRADE SLOVENIJE
Za tekmovanja kjer ne bo imenovan GS v prijavnici in če pride v prijavnici do zapletov,
mora vodja prijavnice o tem takoj obvestiti GS, ki je pristojen za disciplino za katero je
prijavljen tekmovalec, ki je kršil pravila.
2. člen 137: kjer se uporablja elektronske merilne naprave (teodolit) je potrebno
njihovo natančnost preveriti z kovinskim metrom pred in po zaključku posamezne
discipline.
3. člen 141: veterani postanejo vsi tekmovalci, ki so dosegli starost 35 let (rojstni dan)
4. člen 143: dresi tekmovalce morajo biti enake barve na sprednji in zadnji strani
5. člen 144d: Vnos ali uporaba video in avdio rekorderjev, radiov, CD in MP3
predvajalnikov, radijskih postaj in mobilnih telefonov ali podobnih elektronskih
naprav na tekmovališče ni nedovoljeno
6. člen 145: če je tekmovalec diskvalificiran zaradi kršenja pravil, se mu rezultati v
disciplini kjer je kršil pravila ne priznajo
7. člen 146: Ugovor na napačen štart, ki ga je zabeležila naprava za beleženje napačnih
štartov, ni mogoč. (op. Tekmovalec ima pravico preveriti zapis svojega štarta na
zaslonu naprave za beleženje napačnega štarta)
8. člen 162: če napačen start ni posledica napake tekmovalcev paš pa štarterja ali
opreme se tekmovalcem pokaže zeleni karton
9. člen 168 - točka 3: Višina ovire pri teku na 110 m z oviram za starejše mladince je
0,99m (1m)
10. člen 170: Menjava položaja čakajočih tekmovalce v predajnem prostoru pri štafetnih
tekih 4x400 teki (2. in 3. predaja), ki je bil določen na podlagi vrstnega reda
prihajajočih tekmovalce na 200m, je razlog za diskvalifikacijo ekipe
11. člen 180 – točka 5: vrstni red nastopov tekmovalcev v daljinskih skokih in metih se
tudi po zaključeni 5. seriji določi glede na trenutne uvrstitve tekmovalcev od
najslabše do najbolje uvrščenega
12. člen 185 – točka 8: pri daljinskih skokih mora biti barva prestopne deske različna od
barve odrivne deske (op. ne sme biti bele barve, če je odrivna deska bela)
13. člen 187 – točka 4/a: pri metih je prepovedano povezovanje dveh ali več prstov
skupaj, ali nošenje dodatnih uteži
14. člen 187 – točka 4/b: rokavice, ki jih tekmovalci lahko uporabljajo pri metu kladiva
morajo imeti konice prstov, razen na palcu, odrezane
15. člen 191: če se pri metu kladiva kladivo med rotacijo tekmovalca dotakne tal zunaj

ali znotraj ali kovinskega roba kroga za met diska, sme tekmovalec prekiniti met in
ga ponovno začeti, če ni bila kršena druga pravila.
V kolikor si posamezniki želijo ogledati ali tudi stiskati nova pravila za atletska
tekmovanja(v angleščini ali francoščini), le te najdejo na spletni strani IAAF
http://www.iaaf.org/downloads/IAAFhandbook/index.html

