ZAPISNIK
sestanka s predstavniki zborov atletskih sodnikov, ki je bil v sredo 28.09.2011 ob 17.00 uri v
prostorih AZS v Ljubljani, Letališka 33 c, na temo
problematika delovanja zborov in izvajanje sojenja na atletskih tekmovanjih.
Sestanka se je udeležilo 14 zborov in sicer:
Celje, Domžale, Ilirska Bistrica, Kočevje, Koper, Koroška, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Postojna, Slovenska Bistrica, Velenje.
Sestanek je vodil Gabrijel Ambrožič in povedal, da je namen sklica sestanka
1. pogovor o vsebini našega dela in slabostih, izboljšanje medsebojnega sodelovanja, vsak zbor
predstavi glavne težave pri svojem delu, SO bo na podlagi predlogov, težav pripravil
program dela za naslednje leto
2. zavedati se moramo svojega poslanstva,
3. da delamo napake, ki jih včasih nismo delali,
4. vedeti moramo, da nismo edini, ki poznamo atletska pravila (tudi atleti, trenerji itd.)
5. mnogi organizatorji se obnašajo nespodobno proti sodnikom,
6. več moramo sodelovati z organizatorji tekmovanj,
7. pred in po tekmi moramo razpravljati o sojenju,
8. AZS bo imela kmalu novo spletno stran, kjer bi želeli aktivno sodniško stran,
9. prebrati bi morali pred tekmo pravila vsaj tiste discipline, kjer bomo sodili,
10. kvaliteta sojenj se je letos poslabšala,
11. premalo sodnikov v posameznih žirijah,
12. predsedniki zborov so zadolženi, da je na tekmovanju dovolj sodnikov,
13. TK je začela hoditi na posamezna tekmovanja (Teren),
14. osnovna naloga čim več izobraževanj,
15. sodniške uniforme – določiti, kaj bomo po majicah in kapah najprej nabavili (hlače,
anorake)
Strokovni odbor je sprejel odločitev, da so modre majice zaščitene in jih klubi ali zbori ne
smejo kupovati in uporabljati,
16.zapisnikarji morajo biti sodniki.
Obvestilo
1. V novembru bo 2. in 3. vikend organizirano izobraževanje po IAAF in sicer program NTO
(nacionalna tehnična oseba) – prijav je 27.
2. Obnovitveni seminar za obstoječe štarterje bo predvidoma 17. aprila 2012. Predaval bo Alen
Bell, mednarodni štarter, eden od osmih z liste IAAF.
3. AZ Hrvaška bo organizirala tečaj za sodnike za hojo – udeležili se ga bomo tudi mi. Zbori
naj sporočijo število kandidatov.

Poročila o najbolj perečih organizacijsko – strokovnih problemih
Postojna – Stojan Šegrt
1. Lastnik športnih objektov je občina, ki nima interesa za nabavo osnovnih atletskih
rekvizitov. Sodniki na štadionu nimajo niti prostora za skladiščenje,
2. pri uporabnikih (OŠ in SŠ) je vse odvisno od športnih pedagogov. Če je ljubitelj atletike,. Je
za organizacijsko in strokovno delo poskrbljeno,
3. v klubu imajo pri organizaciji večjih tekmovanj prednost trenerji, manjše tekme pa
prepuščajo sodnikom.

Ilirska Bistrica – Anica Sansa
Zbor je star 1 leto, zato bi raje poslušala.
Nova Gorica – Marjan Perkman
1. imajo 35 sodnikov, od tega je 35 % veteranov, ostalo so študenti, ki pa odhajajo v Ljubljano,
2. zakaj ne bi prišel eden od SO ali GS, da skupaj spregovorijo o delu sodnikov takoj po tekmi,
3. Nikjer ni podatka, kje in kolikokrat sodijo sodniki v drugih zborih – statistika sojenj potem
ni pravilna,
4. za velike tekme naj bi bili sodniki določeni, sodili pa bi tudi domači sodniki.
Ljubljana – Stanko Klemenčič
1. treba bi bilo na koncu tekmovanja analizirati in predebatirati sojenje o žrebu, uvrščanju itd.
Preden dobijo oceno GS, je prepozno razpravljati..
Kočevje – Marija Jerbič
1. doma sodijo šolska tekmovanja, sodili so tudi v drugih zborih,
2. imeli so izobraževanje, imeli izpite za napredovanje,
3. mlajši sodniki nimajo veliko sojenj, ker izkušenejši prej dobijo možnost za sojenje,
4. pri mitingih so zapisniki za pionirje, mladince na enem listu.
Celje – Jože Petauer
1. največja naloga je zagotovitev dovolj sodnikov na državnih prvenstvih,
2. dvakrat so imeli usposabljanje za nove sodnike,
3. za napredovanje je veliko sodnikov, vendar ni zanimanja,
4. pred važnejšimi tekmovanji vodja zbora pokliče sodnike in jim pove, kakšne napake so
delali v prejšnjih sojenjih.
Domžale – Tomaž Jarc (predsednik zbora Tomaž Hrovat)
1. 30 let so delali v slabih pogojih. Organizirali so krose, daljše teke itd. in zato imeli dovolj
sodnikov,
2. zadnjih 5 let, ko imajo novo stezo na štadionu, pa ugotavljajo, da imajo premalo sodnikov,
zato sodelujejo z zborom iz Ljubljane in Kočevja,
3. na AZS naj bi pripravili osnutek ocenjevanja tekmovanj. Predlog, naj se pripravi osnutek
načina ocenjevanja, da bi v vsej Sloveniji enako ocenjevali tekmovanja.
Murska Sobota – Štefan Puhan
1. poslali so prošnjo za izobraževanje, odgovora niso prejeli,
2. v praktično sojenje se vključujejo na Ptuj ali v Maribor, da mlajši sodniki vidijo, kako se
sodi.
Maribor – Borut Podgornik ( predsednica zbora Mojca Ritlop Vrbovšek)
1. pozdravlja pobudo za večje sodelovanje s klubi,
2. za organizatorje so sodniki nujno zlo,
3. organizator oz. klub ne more sestavljati žirij,
4. sodnike more klicati in organizirati žirije samo predsednica zbora!!
5. protestirajo proti neprimernemu obnašanju organizatorja - trenerja Rudeliča, o čemer bodo
razpravljali na svoji seji
Koper – Klavdij Frankovič ( predsednik zbora Dušan Žilavec)
1. v Kopru sodijo zastonj, na koncu imajo zakusko,
2. radi pridejo sodit, važno je tudi druženje,
3. eno leto niso imeli nobene tekme,

4. sreča, da sodelujejo z zborom iz Postojne, vendar je finančno velik zalogaj, ker morajo
zunanje sodnike plačevati,
Vladimir Vidmar pove, da je 9 zborov imenovalo po eno žirijo za pomoč pri tekmovanjih po celi
Sloveniji. Organizatorji se premalo poslužujejo teh žirij. Je pa res, da so stroški.
Slovenska Bistrica – Jure Pirš
1.
2.
3.
4.

na koncu tekmovanja vse napake prediskutirajo,
velika napaka – že drugo leto so postavili le 9 ovir na 10, čeprav so imeli sodnike prisotne,
dobro sodelujejo z Mariborom,
izkušeni sodniki so vodje disciplin, pri šolskih tekmovanjih pa pri organizaciji tekmovanja
pomagajo tudi učitelji športne vzgoje in atleti,
5. borza tekmovanj – obvestilo o tekmovanjih in datum dobijo še pred borzo, zato se v klubu
lahko pogovorijo, za organizacijo katerih tekmovanj so zainteresirani.

Velenje – Andreja Jošt (predsednik zbora Darjo Pungartnik)
1. imajo srečo, da sodelujejo pri organizaciji tekmovanj, ker so organizirani v klubu,
2. imajo 112 sodnikov, vendar študentje odidejo, zaposleni težko sodijo med delovnim časom.
Na samo 30 sodnikov lahko računajo vedno,
3. 73 dni (nedelja 11. december 2011) je do evropskega prvenstva v krosu v Velenju,
4. spomladi je že bil organiziran v Velenju kros in tam so bile postavljene sodniške žirije za
december.
Koroška (združena zbora Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec)- predsednica Majda Areh
Novak
1. pred in po tekmovanju se dobivajo, da se pogovorijo o tekmi,
2. zahvaljujejo se delegatom in GS za pomoč,
3. predsednica je šele 5 mesecev, zato še ni vse dobro organizirano,
4. na tekmah imajo premalo sodnikov. Problem je, ker obljubijo da pridejo, potem pa jih na
tekmovanje ni.
Gabrijel Ambrožič pravi
1. naj povabijo sodnike iz sosednjih zborov,
2. imeti morajo popolne žirije,
3. vodja tekmovanja mora sestaviti organizacijsko ekipo,
4. podal je tudi nekaj izhodišč za delo v letu 2012
Pred borzo bo AZS poskušala zaostriti pogoje pri organizaciji tekmovanja (zaščitne konstrukcije za
met kladiva). Kandidatom za določeno tekmovanje bodo odgovorili, da je treba določene stvari
pripraviti. Najprej je treba vedeti, kdo bo vodja tekmovanja.
Šolska tekmovanja – posamezni organizatorji (šole) bi morali organizirati predavanja za pomočnike
(iz šole). Tako bi tudi zbori pridobili nekaj kandidatov za sodniški izpit.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala
Silva Pintar

