Z a p i s n i k Sveta atletskih sodnikov Slovenije
z rednega letnega sestanka v prostorih AZS, Letališka 33 c, v Ljubljani dne 12. nov. 2011, ki je
trajal od 9,15 ure do 13,30 ure.
Navzoči: predsednik SOASS Andrej Udovč, tajnik Andrej Kotnik in člani Gabrijel Ambrožič,Silva
Pintar in Vladimir Vidmar.
Opravičeno odsoten Igor Godec.
Sestanka se je udeležilo 31 predstavnikov iz 17. sodniških zborov in sicer iz Brežic (V. Kurajič), iz
Celja (I. Galič, F. Koželj, J. Petauer), iz Domžal (T. Hrovat), iz Kočevja (T. Debeljak, Marija
Jerbič), iz Kopra (M. Piciga, D. Žilavec, iz Koroške (M. Areh Novak), iz Kranja (J. Hladnik, B.
Markovič), iz Ljubljane (J. Cvar, S. Klemenčič, A. Majcen, A. Malnar, J. Novak), iz Maribora (M.
Ritlop Vrbovšek), iz Murske Sobote (S. Karoli, Š. Puhan), iz Nove Gorice (U. Bizjak, M.
Perkman), iz Novega mesta (I. Nikolič, G. Rus), iz Ptuja (S. Kranjc, S. Siračevski), iz Radovljice
(F. Markelj), iz Slovenske Bistrice (J. Pirš, A. Timošek), iz Šentjerneja (A. Bučar), iz Velenja (A.
Jošt).
Predstavniki sodniških zborov iz Bleda, Postojne, Ilirske Bistrice, Šentjurja, Tolmina in Žalca
se sestanka niso udeležili.
Navzoče je pozdravil predsednik SOASS Andrej Udovč. Povabljena sta bila Martin Steiner –
predsednik strokovnega sveta in Andrej Jeriček – predsednik združenja atletskih trenerjev.
Predsednik SOASS Andrej Udovč je predlagal naslednji
dnevni red:
1. Pozdrav predsednika SOASS
2. Podelitev priznanj
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja
4. Poročilo predsednika o delu SOASS v letu 2011
5. Analiza sojenj v letu 2011 in razprava
6. Program dela zborov v letu 2012
7. Razprava
8. Razno
K 2. V petek 11.11.2011 je bila v hotelu Mons v Ljubljani podelitev priznanj AZS.
Priznanja AZS – prvič podeljena – so dobili
zlato Jože Hladnik (Kr), Peter Drofenik (Ce), Roman Lešek (Ce),
srebrno Franc Brinc (Lj), Umbert Bizjak (NG).
Plaketo za častnega člana združenja atletskih sodnikov Slovenije je v letu 2011 prejel Jože Cvar
(Lj). Obrazložitev je v Atletskem sodniku za leto 2011.
Za opravljenih 1000 sojenj je zlato plaketo AZS prejel Vladimir Vidmar (Ce).
Za opravljenih 750 sojenj je srebrno plaketo AZS prejel Roman Lešek (Ce).
Za opravljenih 500 sojenj je zlati znak dobil Jure Novak.
Srebrne znake za opravljenih 300 sojenj bodo prejemnikom podelili po njihovih zborih. To so: iz
Celja Mirko Kolnik, Janez Marinček, iz Domžal Marjan Gorza, iz Kočevja Marija Jerbič, iz
Maribora Rajko Zupančič, iz Murske Sobote Franc Potočnik, Štefan Puhan, iz Nove Gorice Arnaldo
Pahor, Renato Srebrnič.
Bronaste znake za opravljenih 150 sojenj bodo prejemnikom podelili po njihovih zborih. To so: iz
Brežic Jure Rovan, iz Kopra Markos Ventin, iz Koroške Robert Brezovnik, Sašo Sirk, iz Kranja

Milan Čelik, iz Ljubljane Andrej Zadnik, iz Murske Sobote Patricij Drk, Štefan Fujs, Danilo
Horvat, Simon Karoli, Silva Kocbek, iz Nove Gorice Zlatka Karajič, iz Slovenske Bistrice Jure Pirš.
Zlato značko Evropske atletske zveze je prejel Gabrijel Ambrožič.
K 3. Udeleženci so se strinjali s predlaganim dnevnim redom in izvolili Andreja Udovča za
delovnega predsednika, Silvo Pintar pa za zapisnikarico.
K 4. Poročilo predsednika o delu SOASS v letu 2011 je podal Andrej Udovč. Poročilo je zapisano v
Atletskem sodniku za leto 2011, originalna priloga je v arhivu SOASS.
K 5. Analizo sojenj v letu 2011 je pripravil Andrej Udovč. Analiza je zapisana v Atletskem sodniku
za leto 2011, originalna priloga je v arhivu SOASS.
V razpravi je Gabrijel Ambrožič povedal, daje potrebno medsebojno sodelovanje med sodniki in
organizatorji tekmovanja. Če tekmovališča niso pripravljena, nimamo kaj soditi. Vsak tekmovalec
pride, da tekmuje, trener mora skrbeti, da je dosežen najboljši rezultat. Ne smemo dovoliti, da se
ponovi dogajanje v Mariboru 15.08.2011 in se še nadaljuje. Tudi sodnikilahko povemo, kaj nas
moti.
Martin Steiner je povedal, da je medsebojno sodelovanje dovolj kritično, kar se dogaja po zborih.
Ker je to volontersko delo, je malo novih sodnikov, ostajajo samo starejši.
Andrej Jeriček pravi, da si želijo trenerji in atleti kvalitetno in korektno sojenje. Ko bo kvaliteta
sojenj višja, tudi ne bo trenj med sodniki in trenerji. Pravočasni prihod sodnikov na tekmovališče je
v dobro tekmovalcem, ki postanejo nervozni, če se ne morejo prej ogrevati. Ko atlet in trener vidita,
da sodnik ni siguren, to izkoriščajo.Trenerji ne smejo biti sodniki na isti disciplini, kot imajo
svojega atleta. Če tekmuje manj atletov, je treba malo zavlačevati dogajanje na tekmovališču, da
niso tako hitro na vrsti. Pri mlajših kategorijah sodniki ne vedo, da je nekdo dosegel državni rekord.
Na samem tekmovanju ni ugovorov, ker je ponavadi ugovor zavrnjen (ker ni posnetka). Kjer ni
vetromera , tudi rezultati niso priznani. Na enem tekmovanju je bil pri troskoku očiten prestop,
sodnik je rekel, da odtisa ni. Ta skakalec je potem še zmagal. Svoje poglede moramo reševati
skupaj.
Gabrijel Ambrožič odgovarja, da smo sodniki dobili drug pogled na sojenje. Delamo napako. ko se
izločujemo iz organizacijskega odbora. Če ni črta segmenta zarisana, moramo počakati in pomagati,
da se to uredi. Atletov zaradi tega ne smemo oškodovati.
Mojca Ritlop Vrbovšek(Mb) pravi, da je obnašanje trenerjev slabo, saj kričijo s tribun. Pri
vprašanju, če želijo podati ugovor, odvrnejo, da ne. Trenerji naj bi bili z nami partnerji.
Vladimir Vidmar (Ce) pravi, da so trenerji temperamentni in kričijo s tribun. On se z njimi
dogovori, da povejo, kaj je napačno. Od takrat dobro sodelujejo.
Gabrijel Ambrožič predlaga, da se Martin Steiner in Andrej Jeriček enkrat na leto povabita, da bi
skupaj reševali določene probleme.
Umbert Bizjak (NG) pove, da smo od Andreja Jerička slišali hude stvari, ki se dogajajo na
tekmovališču. Poskušajmo jih popraviti. Vzroki so v izhodišču organizatorja tekmovanja, ki ni
prebral razpisov, ni se pripravil, ni pregledal vseh služb.Posledica je tudi pomanjkanje sodnikov.
Organizator si pomaga z vsemi sodniki tudi mlajšimi, čeprav za vodje sodnikov discipline še niso
pripravljeni.
Mojca Ritlop Vrbovšek pravi, da si ne zna predstavljati ne priznanega rezultata. Kako trener reagira
na to?
Andrej Jeriček odgovarja, da je odnos trener-sodnik smernica k pozitivnemu odnosu. Vprašanje če
so vsi sodniki, ki pridejo 1 x na leto na tekmovališče, usposobljeni za tekmo?
Točno se ve, da so problematični trenerji. Na ekipnem tekmovanju pri skoku v višino so tekmovalci
prosili, da spustijo letvico nižje, vendar je GS rekel, da ni mogoče. Ugotovilo se je, da letvice niso
mogli znižati. Veliko tekem je zaradi izbora v reprezentanco.
Gabrijel Ambrožič – sodniki pričakujemo, da na problematične trenerje ostali trenerji reagirajo in
jih obsodijo.

Andrej Jeriček – je v Novem mestu tudi organizator in pravi, da je vsako leto problematičen
Đorđević.
Gabrijel Ambrožič pove, da je veliko trenerjev v treh funkcijah – kot trener, kot sodnik, kot
organizator.
Dušan Žilavec (Kp) poroča, da pri tekmoanju v daljino ni bilo odtisa, vendar ni bil prestop.
Gabrijel Ambrožič – če je prestop, če je deska korektno pripravljena, se mora videti odtis.
Andrej Jeriček pove, da deske za prestope, ko se jih popravlja zaradi prestopa, nekateri popršijo z
WD in deska postane spolzka.
Gabrijel Ambrožič meni, da smo trenerji, tekmovalci in sodniki partnerji na tekmovanju. Še pred
tekmovanjem naj se vzpostavijo regularni pogoji za tekmovanje. Če se poda ugovor, lahko zvemo,
kje so težave, kateri sodniki so težavni zaradi neznanja. Pred tekmo je obvezno sodelovanje
sodnikov z organizatorjem.
Anton Zvone Majcen je v letu 2011 opravil 2500. sojenje. Čestitamo!
K 6. Program dela zborov v letu 2012
Brežice – Vladimir Kurajič poroča, da so organizirali 7 tekmovanj. Zahvaljuje se za majice in kape.
Podpira sodelovanje med trenerji in sodniki. Imajo ekipo, ki lahko sodi v drugih zborih. Planirajo
obnovitveni seminar,
Celje- Jože Petauer pove, da je bilo pri izvedbi tekmovanj nekaj napak in težav.Komunikacija med
tehnično službo in organizatorji ni dobra. Imajo dotrajana stojala in blazine ter jih morajo zamenjati.
Pridobiti je treba nove sodnike.
Gabrijel Ambrožič pove, da so organizirali hitri seminar.
Domžale – Tomaž Hrovat pravi, da imajo 52 članov, vendar jih bodo letos nekaj črtali. Januarja
2012 bo tečaj za nove sodnike (8) in obnovitveni seminar. Sodelovali so na 44. tekmovanjih, 27 jih
organizirali.
Gabrijel Ambrožič pove, da se lahko za pripravo tekmovanj obrnejo na TK. TK je dobro
sodelovala s Koprom. 14 dni pred tekmovanjem je treba vedeti, koliko sodnikov je pripravljenih
sodelovati.
Kočevje – Marija Jerbič ugotavlja, da programa sojenj še nimajo pripravljenega za leto 2012.
Veseli so, da sodijo na tekmovanjih pri drugih zborih.
Koper – Dušan Žilavec pove, da imajo nov štadion in da je bilo pri njih v letu 2011 kar nekaj
tekmovanj. Skupaj je bilo okrog 600 sojenj. Načrtujejo organizirati seminar za nove sodnike, saj
imajo 20 resnih pripravnikov.GS morajo biti v pomoč organizatorju. Zahvaljujejo se za pomoč
zboru iz Postojne. Nimajo še vsi traku za GS.
Gabrijel Ambrožič pove, da naj bi bil trak za GS nov.
Koroška – Majda Areh Novak sporoča, da je to nov zbor sestavljen iz ZAS Slovenj Gradec in ZAS
Ravne na Koroškem.Pravi, da bi radi dobili majice,kape, izkaznice, diplome. Organizirali bodo tudi
seminar za nove sodnike.
Gabrijel Ambrožič pravi, da je dobro na koncu tekmovanja sklicati vodjo tekmovanja, sodnike in
rešiti nepravilnosti, ki so se pojavile med tekmovanjem.
Kranj – Barbara Markovič poroča, da imajo 21 sodnikov. Tekmovanj je malo in to samo Vučkov
memorial in šolska tekmovanja, letos pa izjemoma še 11. letne igre šolarjev Slovenije. Nove tribune
še zlepa ne bo, saj je bil namensko zbran denar porabljen za novo Mestno knjižnico.
Ljubljana – Andrej Udovč seznanja, da so imeli izobraževanje za nove sodnike, udeležbe na
obnovitvenih seminarjih je slaba. Sodnike je treba obvestiti, da pridejo pravočasno na tekme.
Maribor – Mojca Ritlop Vrbovšek pove, da imajo problem s sodelovanjem z enim mariborskim
atletskim klubom. Dogovorili so se, da bodo sodelovali, vendar nekateri niso pripravljeni in žalijo.
Vzpostaviti je treba takšno komunikacijo, da bodo vsi dobro sodili. Zahvaljuje se za pomoč Ptuju,
Celju, Velenju.
Murska Sobota – Štefan Puhan pravi, da tekme Pomurskega pokala redno organizirajo. Sodelujejo
v Mariboru in Velenju. Prosili so za seminar, vendar od SOASS niso dobili nobenega odgovora.
Predlaga, da bi se določili standardi za sodniške obleke (majice modre, hlače……barve itd.)

Nova Gorica –Marjan Perkman poroča, da so imeli 18 tekem. Imajo pomanjkanje sodnikov
(35 sodnikov, od tega nekaj študentov, ki med tednom odhajajo v Ljubljano). Zahvaljuje se za
pomoč zborov iz Postojne, Kopra, Ilirske Bistrice.
Novo mesto – Gregor Rus pravi, da imajo problem s sodniki _ so zaposleni in ne morejo dopoldan
ali zgodaj popoldan soditi. Sprašuje, ali organizatorji in trenerji lahko določajo, kdaj naj se
tekmovanje začne? Ali naj GS pomagajo ali samo gledajo? Število sodnikov na tekmovanjih je
premajhno.
Gabrijel Ambrožič odgovarja, da je GS ena funkcija sodnikov, ki naj sodeluje s sodniki in
organizatorji. Nujno je, da smo sodniki v sestavi organizatorja tekmovanja. GS je zato, da pomaga,
ker je bolj izkušen. Tudi delegat mora pomagati.
Ptuj – Stanislav Kranjc pove, da so na skupščini 24.03.2011 izvolili za predsednika ZAS Ptuj
Davida Hamerška, ki pa je v juliju oz. avgustu odstopil. Predsednik UO kluba je na občnem zboru
predlagal Gorazda Rajherja za novega predsednika ZAS Ptuj, katerega so potrdili. Stanislav Kranjc
želi usposobiti najboljše sodnike za VSD.
Gabrijel Ambrožič odgovarja, da specializacija sodnikov, ki bi sodili vedno na isti disciplini ni
dobra.
Stanislav Kranjc pravi, da bi le imel rad najboljše sodnike za VSD ne glede na to, na kateri
disciplini bi sodili.
Radovljica – Franc Markelj poroča, da so šele lani ustanovili AK. So samostojen zbor. Od 12
sodnikov so 4 postali trenerji in ne sodijo v domačem klubu. Predlaga, da bi na Gorenjskem
ustanovili ZAS Gorenjske. Pogreša usposabljanje mlajših sodnikov. Na šolskih tekmovanjih bi
lahko sodilo več sodnikov. Velik problem imajo s samo organizacijo tekem in bi radi pogovor ali
seminar. Problem je tudi nabava sodniških pripomočkov.Pohvala DAS Kranj za pomoč.
Slovenska Bistrica – Jure Pirš pravi, da bodo organizirali seminar za nove sodnike (9).Trije sodniki
bodo opravljali izpit za napredovanje. Načrt za leto 2012 – 3 državna prvenstva v zimskem času.
Šentjur – Anton Bučar poroča, da so imeli miting Jernejevo, pohvalil je GS Andreja Kotnika.
Imajo še eno tekmo - cestni tek na Gorjance.
Velenje – Andreja Jošt nadomešča predsednika. Pove, da delajo v sklopu AK in nimajo
organizacijskih težav. Zahvaljuje se sodnikom iz Celja, Maribora, Murske Sobote, Ptuja, Kočevja,
Postojne. V zadnjem času dobro sodelujejo z zborom Koroška. Letos imajo še dve tekmovanji
19.11. 2011 Pregledni kros za EP v krosu in 11.12.2011 Evropsko prvenstvo v krosu.
K 7. Gabrijel Ambrožič pove, da je pri šolskih tekmovanjih predviden 1 sodnik na posamezni
disciplini. O tem se lahko pozanimamo na AZS pri Zdravku Peternelju.AZS letno plača za meritve
70.000 eur, pritiski pa so, da bi dala še več. Oprema za kladivo stane 14.5oo eur. Nobeno društvo se
ni prijavilo.
Atletske pripomočke se lahko kupi v Slovenija šport 3 T v Ljubljani – g. Lenič- sedež hala Tivoli in
Elan inventa – Polanik.
Pogojevanje organizatorja, koliko sodnikov naj sodi ni v njihovi pristojnosti. Edini pristojni so zbori
atletskih sodnikov.
Mobilne ekipe sodnikov so zapisane na zadnji strani Atletskega sodnika. Za večja tekmovanja
organizirajo predstavniki SOASS, predstavniki sodnikov usposabljanje vodij sodnikov tekmovanj
in vodij sodnikov disciplin.
Pripravlja se dodatek k obstoječim Pravilom za atletska tekmovanja.
Doping – uvaja se biološki potni list (na podlagi krvi, ne več urina).
Merilna ekipa v Sloveniji je samo TIMING iz Ljubljane, ne Žalec.
Nov sodnik bo prisoten pri meritvi časov .- »čip« sistem.
GS – do sedaj od prijavnice do proglasitve, novo od ogrevanja do proglasitve.
Veterani so ponovno od 35. leta starosti.
Ponovno se uvaja kontrola spola.

Rezultati, ki so doseženi v mešani konkurenci so nedovoljeni. V tekih nad 5 km in v tehničnih
disciplinah (palica in višina) pa lahko nastopajo, vendar morajo biti zapisniki ločeni. V Sloveniji
takih tekmovanj ne bo.
Pri štartu se uvaja 4. karton – črni po diagonalah.
Na cestnih tekih je štartna in ciljna črta lahko širša (do 30 cm).
Pri štafetah pri predaji metanje palice ni dovoljeno.
Višinski skoki – atlet ima pravico, da sodeluje v drugih disciplinah. Če se ne pojavi pri določeni
višini, se smatra, da je to višino izpustil.
NOVO – DR v tekih – poleg videofiniša je potreben tudi ničelni test,
DR v metih – orodje se ponovno kontrolira,
Veljavnost od 01.11.2011
19.04.2012 bo seminar za štarterje.
Če so na tekmovanju pri tehničnih disciplinah samo 4. poskusi, se po treh serijah ne obrača vrstni
red.
K 8.Vprašanj in razprave ni bilo.
Vodja sestanka Andrej Udovč je povabil udeležence sestanka na skupno kosilo.
Zapisala:
Silva Pintar

