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Zapisnik 
 
9. redne seje SO ASS, ki je bila v torek, 15. 10. 2019, ob 16.30, v sejni sobi AZS, Letališka cesta 33c v Ljubljani. 

 
Prisotni: Andreja Jošt, Silva Pintar, Igor Godec, Andrej Kotnik 
 

Odsotna: Gabrijel Ambrožič, Andrej Udovč 
 
Predlog dnevnega reda: 
 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje  
2. Pregled dogajanja med sejama 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Potrditev liste GS in predavateljev za izobraževanje AS 
5. Sklic rednega letnega sestanka Sveta atletskih sodnikov Slovenije  
6. Hoja 
7. Razno 

 
 

AD 1. 

Na zapisnik 8. redne seje ni bilo pripomb. 
 
Sklep št. 31: 
Potrdi se zapisnik 8. redne seje SO ASS. 
 
 
AD 2. 

V obdobju od prejšnje seje SO so bile izvedene naslednje aktivnosti: 

 Izobraževanja za nove sodnike in napredovanja: 
- Marec: ZAS Novo mesto, ZAS Šentjernej, ZAS Kočevje, ZAS Koper, ZAS Tolmin in ZAS Maribor 
- Maj: Fakultet za šport in ZAS Bled 
- September: ZAS Koroška 
Skupaj smo pridobili 80 novih R1, 15 sodnikov R2 in 5 sodnikov R3 

 Marca je bilo organizirano delovno srečanje sodnikov za tekmovalno hojo. 

 13. aprila je bil redni letni posvet glavnih sodnikov za sezono 2019, na katerem je bilazelo slaba udeležba 
(samo 16 GS). Izvedeno je bilo periodično preverjanje znanja. 



 Junija je bila predana prva pošiljka sodniških majic vsem ZAS za nove sodnike ter za napredovanja in 
štarterje ter avgusta druga pošiljka. Prejeli smo 150 kom sodniških kap. 

 20. avgusta je Radenko Mišković, trener treh atletov iz AK Krka, podal pritožbo na izvedbo PS za člane in 
članice v Celju. V imenu AZS je odgovor poslal predsednik Tehnično tekmovalne komisije Andrej Udovč, v 
katerem je zapisal, da so bile sodniške napake zaznane in podane v poročilu delegata in glavnega sodnika, 
rezultati pa so veljavni takšni kot so, saj je bil na tekmovanju za atleta pozitivno rešen ugovor, pritožba pa ni 
bila podana. 

 Predsednik ZAS Koper se je pri SO ASS pozanimal o možnosti sojenja zamejskih sodnikov iz Trsta na PS za 
pionirje in pionirke U12 in U14 v organizaciji AK Koper. SO ASS sodelovanje podpira zato sprejema  

 
Sklep št. 32: 
ZAS oziroma organizator tekmovanja, ki k sodelovanju pri organizaciji sodniške službe na tekmovanju povabi 
sodnike iz zamejstva, mora o tem predhodno pisno obvestiti SO ASS. Pisno obvestilo mora vsebovati tudi 
poimenski seznam sodelujočih sodnikov iz tujine in njihovo zadolžitev.  
 
 
AD 3. 
 
Poročila od 1. 3. 2019 do 31. 3. 2019  
 
Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14, 
organizator AD MASS Ljubljana 
Ljubljana, 9. 3. 2019 

Daljina – Odlično pripravljena jama z mivko, kakor tudi po vsakem skoku poravnana mivka.  
Sodniki so bili opremljeni z vsemi pripomočki. Priprava in vodenje zapisnikov v redu. Premalo sodnikov, vendar 
so v redu izpeljali celotno sojenje.  
Slabo vzdrževana dvorana.  
Ocena:   teki 4,1   skoki 4,4   meti 4,1   povprečna ocena 4,2 
 
 
Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starejše mladinski in pionirski kategoriji, organizator AK Domžale 
Domžale, 16. 3. 2019 

Sodnik za prestop pri metu kopja ni stal vzporedno z linijo za prestop in ni bil dovolj pozoren na prestope. 
Pohvale si zasluži sodnica pri disku in kladivu, ker je potrpežljivo čakala tekmovalca/ko, da pravilno zapusti krog 
in potem z zastavico določila ali je met pravilen ali nepravilen. Zahtevala je tudi ogrevanja po zapisniku, kar na 
večini tekem ne izvajajo.  
Ocena: 4,0 
 
 
Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12, 
organizator AD Slovenska Bistrica 
Slovenska Bistrica, 16. 3. 2019  

Teki – Tek na 300 m je bil skrbno pripravljen, steza dobro označena in zavarovana na kritičnih delih z blazinami, 
zadnji krog se je naznanil z zvoncem.  
Daljina – Sodniki so bili opremljeni z ustreznimi pripomočki. Vodenje zapisnikov je potekalo brez zapletov.  
Težka žoga – Tekmovališče je bilo za dvoranski met ustrezno prilagojeno. Sektor metališča je bil ustrezno 
označen. Sodniki so bili opremljeni z ustreznimi pripomočki. Vodenje zapisnikov je potekalo brez zapletov.  



Delo posameznih žirij je potekalo tekoče in usklajeno. Zaradi same narave tekmovanja so se sodniki glede na 
potek posameznih disciplin dinamično razporejali in omogočili kvaliteten in nemoten potek tekmovanja.  
Pred začetkom tekmovanja je bilo nekaj negotovosti, saj so nekatere ekipe javljale, da bodo zaradi zastojev na 
avtocesti nekoliko kasnile. Z delegatom in organizatorjem je bilo dogovorjeno, da nekoliko počakamo oz. 
kasneje poskušamo tekmovalcem z zamudo omogočiti nastop s popolnitvijo mest v posameznih skupinah. Za 
prijetno vzdušje in obveščanje gledalcev je ves čas skrbel dinamični napovedovalec. Pohvalil bi organizatorja, 
sodnike in tehnično osebje, ki so požrtvovalno skrbeli, da je masovno tekmovanje vseskozi potekalo na visoko 
organizirani ravni.  
Ocena: 5,0 
 
 
Prvenstvo Slovenije v krosu, organizator AK Velenje 
Velenje, 23. 3. 2019 

Prijavnica ni imela predprostora (čakalnice). Sodniki na stezi brez rumenih zastavic.  
Disciplina tekmovalcev v redu.  
Ocena: 4,0 
 
 
Poročila od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019  
 
Otvoritveni miting »Bled 2019«, organizator AD Bled 
Bled, 13. 4. 2019 

Elektronsko merjenje časov Protime d.o.o. Maribor – Domen Žnidarič. 
Test pištole ni bil opravljen. Obe startni pištoli sta večkrat zatajili.  
Tekališče – Steze umazane s travo in blatom, neočiščeno! Sodniki so bili opremljeni z vsemi pripomočki. Pri 
zapisnikih za hitrost vetra so klicali samo tekmovalce po vrstnem redu, na cilju ni bilo nikogar in ročni rezultati 
niso vnešeni.  
Vetromer postavljen na višini 60 cm od tal. Po posredovanju smo ga dali na mizo in še na zaboj, da smo dobili 
predpisano višino (122 cm).  
Daljina – Mivka v jami zrahljana, po vsakem skoku poravnana – zelo dobro.  
Opremljenost s pripomočki v redu, ure za merjenje časa poskusa ni bilo.  
Teki – Pri disciplini 200 m ni bilo nobenega sodnika na stezah. Pri disciplini 600 m ni bilo nobenega sodnika na 
cilju (zvončka za označitev zadnjega kroga ni bilo).  
Tekmovalke MASS-a so prišle tekmovat samo na 300 m in prispele na Bled šele ob 12:15 uri. Prijavnica je bila že 
pospravljena. Startnino so plačali že prej, zato sem jim dovolila, da tekmujejo.  
Ocena:   teki 4,0   skoki 4,0 
 
 
Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji, organizator AK Velenje 
Velenje, 13. 4. 2019 

Vodenje zapisnikov je potekalo tekoče in brez zapletov.  
Sodniki so bili opremljeni s kronometri, loparčki za nepravilen način hoje, zastavicami, obrazci.  
Delo posameznih žirij je potekalo tekoče in usklajeno.  
Tekmovanje je bilo zelo dobro pripravljeno in vodeno.  
Ocena: 5,0 
 
 
 
 



Prvenstvo Slovenije v dolgih tekih, organizator AK Velenje 
Velenje, 13. 4. 2019 

Sodniki so bili opremljeni s kronometri, zastavicami, obrazci. Vodenje zapisnikov je potekalo tekoče in brez 
zapletov.  
Delo posameznih žirij je potekalo tekoče in usklajeno. Sodniki so dobro opravljali svoje delo in se po potrebi 
dopolnjevali. Delovali so timsko.  
Tekmovanje je bilo zelo dobro pripravljeno in vodeno.  
Organizator je skrbno pripravil tudi atletski miting v hitrih tekaških disciplinah, ki je potekal in se zaključil pred 
Prvenstvom Slovenije v tekmovalni hoji.  
Organizator in vsi akterji na tekmovanju so dobro sodelovali. Uradna napovedovalka je bila vseskozi aktivna in 
gledalce obveščala o poteku tekmovanja. Organizator se je zelo potrudil in za tekmovalce in udeležence pripravil 
za okrepčilo hrano in pijačo.  
Ocena: 5,0 
 
 
16. atletski miting »Šentjur 2019«, organizator AK Asfalt Kovač Šentjur 
Šentjur, 20. 4. 2019 

Sodnik pri elektronskem merjenju časov DA. 
Čeprav je tekališče dokaj majhno (4/6 tekaških stez) in kljub sorazmerno velikemu številu tekmovalcev v 
določenih kategorijah in disciplinah tekov so vsi teki potekali skoraj po urniku, kar lahko pripišemo 
tudi zelo uigranim sodniškim ekipam. Timing Ljubljana je imel večkrat težave s ciljno merilno tehniko. 
Sodniki so uporabljali vse predpisane sodniške pripomočke.  
Daljina – Skakališče je bilo dobro urejeno, jama dobro prekopana in mehka za doskok, cona odriva dobro 
označena. Sodniki so uporabljali vse predpisane sodniške pripomočke. Zapisnikarji so dobro opravili svoje delo.  
Vortex – Metališče je bilo dobro urejeno, sodniki so uporabljali vse predpisane sodniške pripomočke.  
Zapisnike so dobro vodili.  
Manjše, a zelo dobro organizirano tekmovanje! 
Ocena: 4,8 
 
 
Poročila od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019  
 
Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke, organizator AK Velenje 
Velenje, 11. 5. 2019 

Prijavnica  
Začetek dela prijavnice je bil po urniku za tekmovanje. Štartne liste so bile pregledno zložene. Prostor v 
prijavnici ni dovolj velik za večje število atletov (štafete). Ni bilo dovolj klopi za čakajoče tekmovalce, tako da so 
večinoma sedeli po tleh. Prostor do vhoda na tekmovališča je bil ograjen, tako da je kontrola odhoda na 
tekmovališča olajšana. Seznam dresov DA. Seznanjanje o prisotnosti tekmovalcev v redu. 
Tekmovalci so vse tehnične pripomočke predajali v prijavnici. Disciplina tekmovalcev zelo dobra.  
Ugotovljeno nekaj manjših napak (napačno pripete štartne številke, en tekmovalec je imel pripeto štartno 
številko na navadni dres in ne na klubskega). Vse napake so bile pravočasno popravljenen pred odhodom na 
tekmovališča. Odhod na tekmovališča za teke je bil odlično organiziran brez zamujanja.  
Prijave za štafetne teke so bile predane po urniku in pravočasno predane Timingu. En tekmovalec je dobil 
rumeni karton zaradi zamujanja za prijavo v prijavnici.  
Ocena: 4,7  
 
 
 



Teki  
Priprava in vodenje zapisnikov v redu. Priprava tekmovališča v redu, oprema tekališča v redu. 
Opremljenost sodnikov s pripomočki: slaba - ni bilo obrazcev za vpisovanje pretečenih krogov, sodniki na stezi 
niso imeli obrazcev za vpisovanje morebitnih nepravilnosti na stezi. Pred pričetkom tekmovanja so dobili od GS 
osnutek takega obrazca. Sodniki v cilju niso imeli pomožnih številk (izpisanih na kartonu, na listih ali morda 
plastificiranih), s katerimi bi pokazali tekmovalcu, ki je zaostajal za 1 krog ali več.  
Težave so bile pri hoji, kjer je prišlo do napačnega informiranja tekmovalcev, koliko krogov morajo še prehoditi. 
Preverjeno: tekmovalci so vsi prehodili ustrezno razdaljo. V drugem delu tekmovanja je vodenje žirije prevzel 
nov sodnik, ki je upošteval priporočila in ni prihajalo več do nepravilnosti.  
Na stezi je bilo premajhno število sodnikov.  
Ocena: 3,9 
 
Skoki  
Višina – Zapisničarka ni sodnica, zapletala se je pri določanju vrstnega reda.  
Skok s palico – Pred začetkom tekmovanja je GS moral zamenjati zapisničarko (nima izpita za AS) s sodnikom, ki 
mu je bilo dodeljeno dvigovanje letvice, katerega je kasneje VST poslal na cilj. Zamenjala ga je sodnica rang 3.  
Daljina – Sodnik na vetromeru je v prvi disciplini – daljina ml. mladinke – vpisal vrednosti hitrosti vetra v dveh 
decimalkah, tudi pred decimalno vejico sta bili dve ničli.  
Troskok – Vse v redu. 
Dosežen rekord: višina U16.  
Ocena: 4,2 
 
Meti 
Krogla, disk, kladivo v redu. 
Kopje – Napake pri končni razvrstitvi rezultatov.  
Premalo sodnikov na disciplinah, sodniki so bili slabo informirani kje in kdaj morajo biti na tekmovališču, zato so 
zamujali. Ker sta bili dve disciplini hkrati, je zmanjkalo sodnikov. Bilo je zelo vroče in urnik zelo natrpan, tako da 
ni bilo časa za premor.  
Ocena: 3,9 
 
 
Mednarodni miting »Radovljica 2019« in Memorial Marjane Lužar Kobelenski v teku na 400 m ovire, 
organizator AK Radovljica 
Radovljica, 12. 5. 2019       

Na tekališču ni bilo sodnikov. Priprava in vodenje zapisnikov pomanjklivo.  
Pri metu kopja tekmovalec namenoma prestopil, sodnik je poskušal meriti, GS je preprečil.  
Pri teku čez ovire je bila prva steza prosta in na njej ni bilo ovire. Na cilju so merili samo dva ročna časa. 
Prijavnica označevala prijavo v biltenu, zapisniki so bili na terenu in se ni dalo ugotoviti ali so šli tekmovalci skozi 
prijavnico. Tehtanje orodja je bilo, vendar sodnik veljavnega orodja ni označil. 
Večina sodnikov je začetnikov z rangom 1, vseeno si zaslužijo pohvalo za trud in korektno opravljeno delo.  
Ocena:   teki 4,0   skoki 4,0   meti 4,0   povprečna ocena: 4,0 
 
 
Prvenstvo Slovenije v polmaratonu in 39. maraton treh src, organizator Športno društvo Radenci 
Radenci, 18. 5. 2019 

Pravega vodenja zapisnikov v teku ni bilo, ker ni bilo potrebno, štartna lista in rezultati pa so bili vodeni in 
objavljeni zgledno. Sodniki so bili opremljeni z vsemi potrebnimi pripomočki za takšno tekmovanje. Celotna 
sodniška ekipa je zelo dobro opravila svojo nalogo.  
Disciplina tekačev je bila na zelo, zelo visoki ravni. Zelo dobro organizirano tekmovanje!  
Ocena: 4,7 



Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12,  
organizator AK Poljane Maribor 
Maribor, 18. 5. 2019       

Sodniki na cilju in stezi so imeli vse potrebne pripomočke. Zapisniki (štartne liste) so bile zložene po skupinah in 
urniku. Bilo je nekaj manjših napak pri vpisovanju časa začetka oz. konca teka. Te napake so bile pravočasno 
odpravljene.  
Daljina – Cona odriva je bila zaradi varnosti postavljena bližje jami, posuta z magnezijem. Mivka v doskočišču je 
bila navlažena in zrahljana.  
Sodniki so imeli vse potrebne pripomočke. Zapisniki so bili dobro vodeni. Bilo je nekaj manjših napak okrog 
vpisovanja časa začetka in konca discipline.  
Vortex – Merjenje je bilo s teodolitom. Sodniki so imeli vse potrebne pripomočke. 
Vse žirije so delale zelo dobro. Vsi sodniki, ki so bili na cilju, so po končanih tekih na 60 m šli na ostale discipline, 
na koncu pa so bili spet na cilju za tek na 300 m, tako da je bilo dovolj sodnikov na vseh disciplinah. Sodniških 
napak ni bilo.  
Na tekmovanju ni bila prisotna GS za pionirke Alenka Zavadlav, tako da sem bil GS tako za pionirje kot pionirke. 
Ocena: 4,8 
 
Komentar SO ASS:  
Glavne sodnike za posamezno tekmovanje določi Strokovni odbor atletskih sodnikov Slovenije najkasneje 
14 dni pred tekmovanjem. GS so svojo morebitno odsotnost oziroma zamenjavo dolžni sporočiti Silvi Pintar, 
da lahko pravočasno poišče zamenjavo. 
 
Sklep št. 33: 
SO ASS izreka sodnici Alenki Zavadlav opomin zaradi neopravičenega izostanka na sojenju, ki ji je bilo 
dodeljeno. 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke in Pokal Slovenije v tekmovalni hoji – 2. tekma, 
organizator AD MASS Ljubljana 
Ljubljana, 18. 5. 2019 

Prijavnica 
Kontrolo dresov so opravljali redno, zelo redko so preverjali vnos nedovoljenih naprav.  
Prav tako je primerno izobesiti napis »prijavnica« zaradi organizacije. Sam prostor ni bil urejen, gledalci in ostali 
tekmovalci so prosto prehajali skozi vhod. Tekmovalci, ki so se prijavili v prijavnici, so imeli neoviran izhod na 
štadion, ker prostor ni bil ograjen.  
V prijavnici je bil samo en izvod zapisnikov za vse discipline. Štarter je iz štartne liste razporejal tekmovalce, 
sodnik na vetru si je moral sam izpisati vse skupine.  
Ocena: 3,9 
 
Teki  
Tekmovališče – Je v slabem stanju in čaka na obnovo.  
V drugem delu tekmovanja je bilo vodenje zapisnika zaradi dežja težje. Zapisničarka je bila nova in je 
potrebovala nekaj nasvetov VSD.  
Oprema tekališča je dotrajana, ovire zvite, zapreke se zelo težko spustijo. Ciljni semafor je imel samo eno vrsto 
številk (1 – 9). Ni bilo dodatnih številk za sporočanje št. krogov zaostalim tekmovalcem (sporočano ustno).  
Štarterji – V glavnem so delo opravili kakovostno, nekaj manjših težav zaradi tehnike.  
Sodniki na cilju – Svoje delo opravili solidno. Težav pri vrstnem redu in štetju krogov ni bilo. Sodnikov na stezi ni 
bilo, tudi sodnika, ki je v biltenu naveden kot vodja sodnikov, ne. Za štafete so bili postavljeni sodniki, ki so svoje 
delo na drugih disciplinah že opravili. Od pripomočkov so imeli samo rumeno zastavico.  



Ugovor je podal predstavnik AK Krka. Datum in čas ugovora: 18. 5. 2019 ob 18:06. 
Opis: Ugovor je bil dan zaradi diskvalifikacije njihove štafete 4 x 100 m (M). Po njegovem mnenju in mnenju 
obeh tekmovalcev sta atleta predala štafetno palico znotraj predajnega prostora.  
Rešitev: Ugovoru sem ugodila in spremenila prvotno odločitev in to potem, ko sem se posvetovala s sodniki, ki 
so bili na mestu tretje predaje. Na tej predaji so bili trije sodniki, dva izmed njih sta izjavila, da ni šlo za prestop, 
medtem ko je eden videl prestop. Pri odločitvi sem upoštevala, da sodnik, ki je bil v liniji predaje, prestopa ni 
opazil. Sodnik, ki je menil, da gre za prestop, pa je bil v sredini predajnega prostora.  
Datum in čas rešitve ugovora: 18. 5. 2019 ob 18:18.  
Tekmovanje v hoji – Po en tekmovalec na kategorijo, le skupini starejši mladinci in starejše mladinke sta bili 
številčnejši. Skupaj je nastopilo 11 tekmovalcev in tekmovalk. Nekaj negodovanja je bilo zaradi tehnične službe, 
ko je bilo potrebno neko zadevo prestaviti, ni bilo nikjer nobenega, sploh v času, ko je deževalo. Potrebno jih je 
bilo poiskati. Tako je moral za delo večkrat poprijeti sam vodja tekmovanja. Tudi sama sem jih veliko prej 
opozarjala, da bo potrebno postaviti zapreke, ovire, za postavitev stožcev pri vodni zapreki sem skrbela kar 
sama oz. sta mi pomagala dva atleta. 
Postavljen oz. izenačen je bil DR v teku na 110 m ovire za starejše mladince.  
Da je bilo tekmovanje uspešno izvedeno, gre zasluga vsem prisotnim, ki so se trudili po najboljših močeh.  
Ocena: 3,5 
 
Skoki  
Višina – V redu. 
Skok s palico – Velike težave z mehanizmom za dviganje in spuščanje letvice. Kljub posredovanju pri tehnični 
službi, se ni nič uredilo. Ostalo v redu. 
Daljina, troskok – V redu. 
Delo posameznih žirij v redu. 
Zaželjena bi bila večja odzivnost in pripravljenost tehničnih služb na primerno in kvalitetno pripravo tekmovališč 
pred tekmovanjem. 
Ocena: 4,0 
 
Meti  
Krogla – V redu. 
Disk, kladivo, kopje – Sodnik v polju ni imel rdeče zastavice.  
Delo na metih sta opravljali dve žiriji. Vodje discipline na obeh žirijah so jasno podali navodila ostalim sodnikom 
v ekipi, vsak sodnik je poznal svojo nalogo. Delo je potekalo gladko, hitro in usklajeno. Delo na zapisniku je 
potekalo hitro, klicanje glasno, tekmovalci so imeli jasna navodila. Na voljo je bila štoparica za merjenje 
koncentracije, manjkale so označbe za tekmovalce za merjenje zaleta pri metu kopja. Orodja, ki so prišla s 
kontrole, so bila označena z nalepko, kjer je bil datum tekmovanja. Poskrbljeno je bilo za zadostno število 
pomočnikov za vračanje orodja in prikazovanje rezultata na semaforju.  
Zaradi urnika je bilo potrebno dvakrat postavljati sektor, zato bi bilo smiselno, da ostane vsaj ena črta sektorja 
na metu kladiva, da je ni potrebno dvakrat premikati. Za postavitev sektorjev med metom kladiva in kopja ter 
diska ni bilo zagotovljene pomoči tehnične službe, zato so sektor postavili sami sodniki, ki so se potrudili, da je 
tekmovanje potekalo nemoteno in v okviru urnika. Zaradi prekrivanja urnika in nastopov več tekmovalcev v 
dveh disciplinah (npr. krogla, kopje) je bilo potrebno predhodno dogovarjanje in usklajevanje.  
Ocena: 4,8 
 
 
Prvenstvo Slovenije v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U14, organizator AK Velenje 
Velenje, 19. 5. 2019       

Pionirke  
Teki v redu. 
Daljina v redu. Zapisničarka se je uvajala, potrebna je še več vaje in sojenj. GS popravljal zapisnike.  



Vortex v redu.  
Ocena:   teki 4,7   skoki 4,4   meti 4,7   povprečna ocena 4,6 
 
Pionirji  
Teki – Sodniki na cilju in stezi so imeli vse potrebne pripomočke.  
Zapisniki (štartne liste) so bile zložene po skupinah in urniku. Bilo je nekaj manjših napak pri vpisovanju časa 
začetka oz. konca teka. Te napake so bile pravočasno odpravljene.  
Daljina – Cona odriva je bila posuta z magnezijem. Mivka v doskočišču je bila navlažena in zrahljana v isti ravnini 
z odrivno desko. Sodniki so imeli vse potrebne pripomočke.  
Zapisniki za obe skupini pionirjev so bili vodeni dobro.  
Vortex – Merjenje metov s teodolitom. Sodniki so imeli vse potrebne pripomočke.  
Vse žirije so delale zelo dobro. Na vseh disciplinah je bilo dovolj sodnikov. Tekmovanje se je odvijalo po urniku 
brez zamujanja. Sodniških napak ni bilo, razen nekaj manjših pri vodenju zapisnikov. 
Navedena imena v štartni listi za vodstvo tekmovanja, posebej za sodnike, niso odgovarjala stanju na terenu. Na 
tekmovališčih so bili drugi sodniki (vodja prijavnice, VS na stezi, VS za daljino). Za vortex ni bilo navedenega 
sodnika v delu vodstva tekmovanja. Za teke na 600 m sodniki na cilju niso dobili štartne liste, zato so vrstni red 
in rezultate pisali na navaden papir.  
Ocena: 4,7 
 
 
19. mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica 2019 in Stepišnikov memorial v metu kladiva, 
organizator AD Slovenska Bistrca 
Slovenska Bistrica, 25. 5. 2019 

Prijavnica  
Prostor v prijavnici je bil ograjen, bilo je dovolj klopi za tekmovalce, ki so čakali na odhod. Ogrevanje 
tekmovalcev je bilo v dvorani pod kontrolo sodnice v prijavnici. Seznam dresov DA. Seznanjanje o prisotnosti 
tekmovalcev v redu. Evidenca kontrole prisotnosti je bila pravilno vodena (štartni listi in zapisniki).  
Tekmovalci so vse svoje osebne stvari pred odhodom na tekmovališče pustili v prijavnici. Disciplina tekmovalcev 
v prijavnici od javljanja v prijavnici, ogrevanja pa do odhoda na tekmovališče je bila odlična.  
Sodniki v prijavnici so odlično opravili delo.  
Ocena: 5,0 
 
Teki  
Zapisniki so bili dobro pripravljeni. Na začetku smo imeli težave in s tem povezane popravke zapisnikov na cilju 
zaradi določene neuigranosti celotne ekipe, ki smo jih sorazmerno hitro rešili. 
Pred tekom štafet 100-200-300-400 m smo z lepilnim trakom ustrezno označili štart štafete in predajne 
prostore. Sodniki so bili opremljeni z vsemi potrebnimi pripomočki in so jih tudi ustrezno uporabljali. 
Zelo dobro pripravljeno in vodeno tekmovanje.  
Na tekaškem delu tekmovanja smo diskvalificirali dva tekmovalca in sicer pri teku 400 m ovire tekmovalca Mitjo 
Lindiča (AD Kronos) zaradi nepravilnega prehoda preko ovire (noga mimo ovire, člen 168, točka 7a) in pri teku 
300 m Matica Erpiča (AK Krka) zaradi prehoda na notranjo progo (člen 163, točka 3a). Ugovorov ni bilo. 
Ocena: 4,7 
 
Skoki  
Višina, daljina, troskok vse v redu. 
Vse žirije so pravočasno pričele s pripravo tekmovališč, izvedle tekmo in pravilno izpolnile zapisnike.  
Tekma zelo dobro organizirana in izvedena.  
Ocena: 4,7 
 



Meti  
Sektorji metališč so bili natančno označeni, ob strani sektorja so bile postavljene označbe dolžin in ločne črte. 
Sodniki so bili opremljeni z vsemi pripomočki. Vodenje zapisnika je potekalo tekoče, sprotno in brez večjih 
zapletov. Ogrevanje je potekalo organizirano. Dovolj osebja za vračanje orodij. Organizator se je izkazal, 
angažiral dovolj osebja, vsi so se trudili po najboljših močeh. 
Za pestro vzdušje in dobro obveščenost o dogajanju med tekmovanjem sta skrbela dva napovedovalca, ki sta se 
dinamično dopolnjevala. 
Ocena: 4,9      
 
 
Poročila od 1. 6. 2019 do 30. 6. 2019  
 
25. Mednarodni miting mladih »Kranj 2019« – Memorial Vučko, organizator AK Triglav Kranj 
Kranj, 1. 6. 2019 

Pred pričetkom tekmovanja je bilo opravljenih nekaj manjših korekcij na tekmovališču.  
V prihodnje bi predlagala, da se vsaj pri daljših tekih merijo časi tudi ročno.  
Zaradi dotrajanosti objekta se je pri daljini namesto indikatorske deščice uporabljala mivka. Na obeh skakališčih 
so manjkale oznake za zalet. Največ problema je bilo z nekaterimi trenerji pri daljini (pri starejših kategorijah), ki 
so kričali na svoje varovance in imeli »debatni krožek« s kolegi zraven zapisnikarjev (nekateri so sedeli na stolih, 
ki so bili namenjeni sodnikom), teko da so merilci po večkrat morali ponoviti izmerjeno dolžino skoka. Enkrat je 
bilo zaradi tega tudi prekinjeno tekmovanje.  
Pri metih je prišlo do večjega spodrsljaja. Vodja sodnikov je imel krogle za vse kategorije skupaj na enem mestu. 
Pri metih, kjer se je suvala dvokilogramska krogla, so dekleta suvala nekatera dvo, nekatera trikilogramsko 
kroglo. Zaradi tega sem razveljavila vse rezultate in so dekleta ponovila vse tri serije. Predlagam, da v prihodnje 
ali prinesejo krogle za vsako kategorijo posebej ali pa jih na samem tekmovališču ločijo (oz. pokrijejo), da ne 
pride do zamenjav orodij.  
Na vseh tehničnih disciplinah ni bilo semaforjev. Tekmovanje bi bilo atraktivnejše tudi za gledalce na tribuni. 
Pohvaliti velja organizatorja, ki je poskrbel za tekmovalce in sodnike glede vremenskih razmer (sonce, dež) s 
senčniki in paviljoni ter klopmi in stoli, kar je prava redkost na naših tekmovanjih. Tekmovanje samo je potekalo 
tekoče. Postavljenih je bilo veliko osebnih rekordov in izpolnjene so bile norme. Bilo je veliko pohval trenerjev in 
gledalcev za samo izvedbo tega tekmovanja.  
Ocena: 4,0 
 
 
14. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana, organizator AD MASS Ljubljana 
Ljubljana, 5. 6. 2019 

Teki 
Tekališče je v slabem stanju in čaka na obnovo. Oprema tekališča dotrajana.  
Štarterji so v glavnem delo opravili kvalitetno, nekaj manjših težav zaradi tehnike in v prvem delu neusklajenosti 
ekipe. Teki so se zaradi priprave tehnike pričeli s 15 minutno zamudo. Preostali čas so potekali več ali manj po 
urniku.  
Sodniki na cilju so svoje delo opravili kvalitetno. Težav pri vrstnem redu in štetju krogov ni bilo, pomoč dveh 
drugih sodnikov. Sodnikov na stezi ni bilo, tudi sodnika, ki je v biltenu naveden za vodja sodnikov, ne.  
Dosežen je bil nov državni rekord v teku na 2000 zapreke, ki ga je dosegla tekmovalka AD MASS Maruša 
Mišmaš. 
Da je bilo tekmovanje uspešno izvedeno, gre zasluga vsem prisotnim, ki so se trudili po najboljših močeh. Tudi 
tehnična služba je ažurno opravljala svoje delo. Tudi tokrat je ocena sodniškega dela v tekih nižja predvsem 
zaradi pomanjkanja sodnikov.  
Ocena: 3,0 



Tehnične discipline 
Pri skoku s palico je bil problem uravnavanje stojal pravokotno na teren. Ni bilo rezervne letvice, kar se je 
izkazalo za problematično proti koncu tekmovanja, saj je bila edina nalomljena.  
Delo sodniških žirij v redu. 
Nujno je, da so stojala in letvica na palici primerno pripravljena za izvedbo tekmovanja. Sodniki naj bi se 
ukvarjali s sojenjem ne pa s tehničnem servisiranjem opreme, ki jo zagotavlja organizator tekmovanja. 
Ocena: 4,0 
 
 
Miting v metih, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 5. 6. 2019 

Metalski miting z malo tekmovalci (21) v devetih kategorijah je bil na enem prizorišču korektno izpeljan le z eno 
sodniško žirijo. Tudi večstranska angažiranost vodje tekmovanja mi je bila v tem primeru sprejemljiva.  
Semafor za objavo rezultatov je bil neuporaben.  
Priporočil bi še dodatno osebo za vračanje orodij, saj bi se lahko izognili manjšim zamudam urnika. V celoti pa je 
miting potekal enostavno ter brez zapletov.  
Ocena: 4,5 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16 in Prvenstvo Slovenije v tekmovalni hoji / 3. tekma, 
organizator AK Domžale 
Domžale, 9. 6. 2019 

Prijavnica 
Kontrola prisotnosti tekmovalcev, dresov, reklam in tehničnih pripomočkov v redu.  
Trije tekmovalci, ki so vzporedno nastopali samo v Pokalu Slovenije v tekmovalni hoji, so namesto štartnih 
številk 400, 402 in 403 dobili zadnji trenutek pred štartom štartne številke 300, 302 in 303. Rečeno je bilo, da bo 
sprememba sporočena na Timing in da imajo vsi nastopajoči tekmovalci v hoji različne številke.  
Ocena: 4,25 
 
Teki 
Delo štrarterjev je potekalo tekoče brez kakršnihkoli zapletov vse do štafete 4 x 300 m za pionirke. Štefete so 
štartale s položajev za štafeto 4 x 100 m, pionirji pa s pravih štartnih mest. Sama sem se bolj usmerila na 
predajna mesta, še posebej za prvo predajo, in niti nisem pomislila, da bo prišlo do napake pri štartu, do takrat 
je namreč vse potekalo v redu. Štartal je štarter z dolgoletnimi bogatimi izkušnjami, pa je kljub temu dejal, da on 
samo strelja in nima nič s tem, kako in kje so postavljeni štartni bloki.  
Sodniki na cilju so na prvi del, to je tekmovalna hoja, prišli zadnji trenutek in jih je bilo potrebno poučiti, kakšne 
so njihove naloge. Težav pri vrstnem redu in štetju krogov potem ni bilo. Problem pa bi lahko nastal v primeru 
težav z elektronskim merjenjem, ker sodniki na cilju niso imeli ročnih časov.  
V tekaškem delu sta se ekipi na cilju pridružili sodnici, ki sta bili prej zadolženi za tekmovalno hojo. Zahvala gre 
predvsem njima, da je delo potekalo kvalitetno in brez zapletov.  
Sodnikov na stezi ni bilo, tudi sodnika, ki je v biltenu naveden kot vodja sodnikov, ne. Sama sem poskušala pri 
ovirah spremljati tekmovalce od zadaj in pri 300 m ovire drugi del krivine, pomagal mi je tudi delegat. Za štafete 
so bili postavljeni sodniki, ki so sicer imeli druge zadolžitve. Od pripomočkov so imeli samo rumeno zastavico.  
Tekmovanje v hoji – Nekateri organizatorji še vedno ne vedo, da je potrebna sodniška ekipa za cilj, na stezi pa jih 
zadnje čase tako ali tako ni. 5 minut do štarta ni bilo sodnikov, ne popoln ciljni semafor (brez številk), obrazcev 
za pisanje števila prehojenih krogov. Sama sem že 20 minut (po mojem zadnji čas) pred začetkom naročala, da 
se situacija čimprej reši. Sodnikov in tudi pomožnega osebja je bilo premalo,kar se je kasneje pokazalo tudi pri 
premeščanju rekvizitov, tako da so velik del opravili sodniki sami in pa vodja sodniške službe, ki je bil pravzaprav 
oseba za vse.  



G. Jarc je tudi mene pred cca 10 dnevi poklical in me zaprosil, da dobim nekaj sodnikov, ki bi pomagali pri 
sojenju v Domžalah. Vendar pri tem nisem bila uspešna, prejšnja leta s tem nisem imela težav. Res je, da smo 
pred kratkim pomagali v Postojni, v Ljubljani, pa že prej v Novem mestu.  
Da je bilo tekmovanje uspešno izvedeno, gre zasluga vsem prisotnim, ki so se trudili po najboljših močeh.  
Postavljen je bil najboljši rezultat v disciplini 3000 m tekmovalna hoja za mlajše mladince. 
Ocena: 3,0 
 
Skoki 
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov in nošenje rdečega traku NE. 
Višina – Sodniki so bili opremljeni z merili, zastavicami, uro za koncentracijo. Označb za zalet ni bilo, na 
semaforju samo oznaka za tekočo višino. 
Skok s palico – Stojala pri palici so se težko premikala v globino, potrebna sta bila dva sodnika, da sta 
premaknila stojalo. Blazine so zelo dobre, ni pa bilo črte v podaljšku korita. Oznak dolžin 0,5 m ni bilo, naprej po 
1 m pa so bile. Zapisničarka je odlično vodila zapisnik, žal ni bilo nikogar pri semaforjih.  
Za trenerje je bil označen prostor, vendar ga niso spoštovali. Kljub opominjanju so bili trenerji s tekmovalci pri 
sami disciplini (skok s palico in pri višini) 
Daljina – Opremljenost je bila v redu, semaforistki sta bili dve, ni bilo oznak za zalet.  
Troskok – Tik pred začetkom tekmovanja so izkopali tartan za 7 m odriv za troskok. Premalo sodnikov, 
pomožnih oseb je bilo dovolj. 
Ocena: 3,8 
 
Meti 
Krogla – Slabo vidna središčna točka v krogu.  
Disk v redu. 
Kladivo – Sektor ni bil pravilno narisan, po opozorilu se je to uredilo. Zaščitna konstrukcija je precej uničena. 
Mreža je »načeta« in zašita ter slabo napeta pri vratih.  
Kopje – Tekmovališče se križa z zaletiščem za daljinske skoke. Ker sta bila met kopja in troskok po urniku 
predvidena istočasno, je bilo potrebno dobro usklajevanje obeh sodniških žirij. Zapisnik pri metu kopja v 
kategoriji pionirjev se je vodil nekoliko površno (napačna uporaba znakov za izpuščen oz. neveljaven met.  
Delo posameznih žirij – Sodniški žiriji pri metu kladivu in diska sta delovali zelo utečeno. Bili so natančni, 
tekmovanje je potekalo hitro in brez napak, kar je tudi posledica zadostnega števila sodnikov, ki imajo kar nekaj 
izkušenj. Prav tako je ista žirija dobro opravila svoje delo pri metu diska. Žal je proti koncu tekmovanja, 
predvsem pri suvanju krogle (pionirji) in metu kopja (pionirke), kvaliteta dela upadala. Pri suvanju krogle sodniki 
niso uporabljali ure za koncentracijo in ni bilo osebe zadolžene za semafor. Pri metu kopja (pionirke) je bilo 
premalo sodnikov. Vodenje zapisnika je prevzel vodja tekmovanja, pomoč pri merjenju pa oseba, ki je bila tudi v 
vlogi trenerja. Prav pri metu kopja bi bilo (zaradi že omenjenih pogojev) potrebnih več sodnikov in kakšen 
pomočnik, ki bi bil zadolžen za semafor. 
Na tekmovališčih (krogla, kopje) je bilo prisotnih nekaj trenerjev, čeprav je organizator zagotovil dobro 
označene prostore zanje. 
Dosežen je bil nov državni rekord v metu kladiva – Jakob Urbanč. Opravljena je bila ponovna meritev dolžine 
meta (73,72 m) in preverjena ustreznost orodja (dolžina, teža).  
Ocena: 4,1 
 
 
Mednarodni atletski miting »Maribor 2019« in Memorial Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m, 
organizator AK Poljane 
Maribor, 12. 6. 2019 

Prijavnica 
Prijavnica je začela delovanje z zamudo 45 min, ker skupina sodnikov iz Celja, med njimi tudi vodja prijavnice, 
zaradi prometnega zastoja na cesti Celje – Maribor ni prišla pravočasno. Štartne liste za teke so bile pripravljene 



samo za cilj in veter, dokler za pomočnika štarterja niso bile fotokopirane, tako da je pomočnik štarterja imel 
oteženo delo in je moral postavljati skupine za vse teke iz seznama biltena.  
V dogovoru z vodjo tekmovanja kontrola prisotnosti za PI in PE U8 in U16 ni bila klasična (da se prijavijo v 
prijavnici), ampak so iz prijavnice organizirano spremljani do štarta, kjer jih je pomočnik štarterja razporejal po 
skupinah. Za vse ostale discipline in teke je vodena kontrola prisotnosti dobro.  
Kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov v redu. 
Kontrola dresov in štartnih številk je bila dobra. Zgodilo se je, da so na tekmovališču štirje tekmovalci iz tujine 
imeli napačno pripete štartne številke.  
Za veliko tekmovanje, kot je mednarodni atletski miting, mora organizator poskrbeti za večje število sodnikov v 
prijavnici. Samo en sodnik in ena oseba brez izpita za pomoč nimajo možnosti kontrolirati vsega potrebnega. V 
tej situaciji je GS prijavnice prevzel odhod tekmovalcev za vse teke na štart.  
Na tekmovališču ni bilo nadzornika terena, tako da so mnogi tekmovalci pred prijavo na prijavnici že bili na 
ogrevanju na tekmovališču ali da so po prijavi šli sami na tekmovališče.  
V prijavnici ni bilo klopi za čakajoče tekmovalce, tako da so sedeli na tleh.  
Po odhodu na tekmovališče za tek na 200 m in pozneje 400 m ovire je prišlo do zamujanja od 25 do 30 min 
zaradi problemov, ki jih je imel Timing.  
Ocena: 4,0 
 
Teki 
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov, enotna oblačila, nošenje sodniških znakov DA. 
Zapisničarka od sodnikov na cilju ni dobivala natančnih podatkov, zato tudi zapisnike ni mogla pravilno voditi.  
Sodniki na cilju – V kolikor bi Timingu zatajila elektronika, sodniki na cilju svojega dela ne bi opravili. Pisana 
druščina sodnikov iz različnih sodniških zborov ni znala ugotoviti vrstnega reda tekmovalcev, seveda posledično 
tudi odmerjeni časi niso bili točni.  
Štarter ni sodeloval s sodniki na cilju (štartal brez preverjanja, ali so sodniki na cilju pripravljeni). Po mojem 
posredovanju smo zadevo uredili. 
Pomočnik štarterja ni imel pištole za napačen štart. Pri napačnem štartu članov na 200 m je tekmovalec na osmi 
progi tekel do cilja. Članice na 200 m so odtekle 100 m, preden so bile zaustavljene, zato sem odredil, da vmes 
štartajo člani (ena skupina), nato pa ponovil tek članic. Seveda je prišlo do zamika urnika, saj je tekmovalec, ki je 
tekel do cilja, potreboval nekaj časa za ponoven štart. Nekateri tekmovalci so prišli na štart 200 m s številkami 
na prsih. Pomočnik štarterja ni imel zapisnika iz prijavnice. Tekmovalce je klical iz uradnega biltena, ki pa ni bil 
ažuriran. Veliko tekmovalcev je na tekmovališče prihajalo mimo prijavnice. Tekmovalec na 200 m bi moral teči s 
št. 22, imel je št. 21.  
Trenerji so se sprehajali po tekmovališču. Nekaj sodnikov v kratkih hlačah.  
Ocena: 3,0 
 
Skoki 
Višina, skok s palico v redu. 
Daljina in troskok – Slabo pripravljeni indikatorski deščici. Star in strjen plastelin v podobni barvi kot deščica. 
Pred pričetkom tekmovanja so ga sodniki zamenjali s steklarskim kitom.  
Delo posameznih žirij v redu. 
Tekmovanje je potekalo tekoče in brez zapletov. Posebej je pohvaliti vodji obeh žirij in zapisnikarici. Narobe pa 
je bilo, ko sta dva člana žirije v času ogrevanja za troskok odšla na okrepčilo in ni bilo nikogar, ki bi poravnal že 
zbit pesek v jami. Bila je pripomba tekmovalca, da je bil oškodovan, saj na indikatorski deščici ni bilo videti 
odtisa in torej ni dokaza, da je prestopil. Ugovora ni podal.  
Po odpovedi dveh finalistov v skoku v daljino sta želela v finalu nastopiti deveto in deseto uvrščena, a sta bila 
zavrnjena. Tudi v tem primeru ni bilo ugovora.  
Priporočil bi tudi, da se že pred začetkom tekmovanja ob zapisnikarski mizi vsake od disciplin pripravi vse 
potrebno za delo žirije in ne bi bilo potrebno iskati zastavic ali ure.  
Tudi iskanje semaforista v zadnjem hipu povzroča nervozo.  
Ocena: 4,0 



Meti 
Krogla in disk – Tekmovališče pred mojim prihodom ni bilo pripravljeno. Z domačini sem sodeloval in osebno 
meril segmente. Tehnična služba ni zagotovila primernega števila klamfic za pritrditev trakov, tako da jih je veter 
obračal. Ni bilo prahu za označevanje dolžinskih črt v segmentu.  
Ker tehnična služba ni bila pripravljena na tekmovanje, je kladivo iz meta ene tekmovalke ostalo zavozlano 
visoko v mreži tudi med moškim tekmovanjem. Po mojem mnenju to ni ogrožalo tekmovalcev.  
Ocena: 4,0 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U12 in U14, organizator AK Radovljica 
Radovljica, 15. In 16. 6. 2019 

Prijavnica 
Ni bilo seznama kratic klubov. Prvi dan je zmanjkalo obrazcev za prijavo štafet, organizator jih je pravočasno 
prinesel v prijavnico.  
Zaradi določenih sprememb v posameznih disciplinah smo dobili nove zapisnike. Pomočnica je vse zapisnike 
odnesla sodniškim službam, zato je prihajalo do manjših zamud, ker smo sproti urejali prijave z delegatom. 
Delegat je sicer pred začetkom tekmovanja uredil vse spremembe in poskrbel za nove zapisnike.  
Zelo dobro so imeli organizirano sporočanje atletom, katera skupina gre na tekmovališče. Za to so uporabili 
večjo napisno tablo.  
Kontrolo dresov so opravljali redno, nikoli niso tekmovalce spraševali po nedovoljenih napravah.  
Nekaj tekmovalcev je zamudilo v prijavnico. Na to sem jih opozorila. Drugi dan tekmovanja je več tekmovalcev 
pozabilo svojo štartno številko. S pomočjo Timinga so dobili nove številke, tekmovalci soprejeli rumene kartone.  
V prijavnici priporočam uro zaradi lažje organizacije in škatlo za odlaganje zaseženih telefonov. V prostoru ni 
bilo klopi za čakajoče tekmovalce. Sam prostor prvi dan ni bil urejen, gledalci in ostali tekmovalci so prosto 
prehajali skozi vhod. Tekmovalci, ki so se prijavili v prijavnici, so imeli neoviran izhod na stadion, ker prostor ni 
bil ograjen. Na to sem opozorila organizatorja, ki je drugi dan to napako odpravil.  
Ocena: 4,3  
 
Teki 
Enotna oblačila NE, nošenje sodniških znakov, rdečega traku DA. 
Delo posameznih žirij je potekalo tekoče, med sabo so dobro sodelovali.  
Štefeta 4 x 100 m U14 diskvalifikacija ekipe MASS 3, ker se je pri prvi predaji predaja štafetne palice izvršila 
izven predajnega prostora.  
Diskvalificirana je bila štafeta pionirk KRKA 1 na 4 x 200 m zaradi nepravilne predaje. Situacija je bila naknadno 
preverjena in potrjena. Zaradi tega je prišlo do krajše preložitve objave končnih rezultatov.  
Pokazala se je že znana situacija pomanjkanja sodnikov, ker se niso odzvali vsi, ki so obljubili sodelovanje.  
Zaradi visokih temperatur so nekateri sodniki imeli oblečene kratke hlače, ostala oprema je bila standardna.  
Štarterska ekipa je dobro in požrtvovalno opravljala svoje delo. Poznalo se je pomanjkanje sodnikov na cilju in 
na stezi.  
Organizator je vseskozi prizadevno iskal ustrezne rešitve. Tekmovanje je potekalo v prijetnem in tekmovalnem 
vzdušju in v zadovoljstvo nastopajočih in gledalcev.  
Ocena: 3,5 
 
Skoki 
Vse v redu. 
Ocena: 4,8 
 
 
 



Meti 
Krogla – V redu, odličen zapisnikar, semafor da, vendar ga prvi dan ni nihče uporabljal. Drugi dan v redu.  
Vortex – Novo zaletišče za met kopja in vortexa – pohvalno! Odličen zapisnikar.  
Kljub mladosti izredno usklajena ista sodniška ekipa na metu krogle in vortexa.  
Sodniki za mete so med nekaj minutami presledka med eno in drugo disciplino pomagali pri tekih na cilju in na 
stezi, tudi pri štafetah 4 x 200 m. Pohvalno! 
Ocena: 4,8 
 
 
Atletski pokal Slovenije za člane in članice, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 15. in 16. 6. 2019 

Prijavnica 
Kontrola dresov, reklam in tehničnih pripomočkov se je izvajala striktno za vse atlete. 
Disciplina tekmovalcev – Žal moram podati negativno oceno na disciplino tekmovalcev pri prijavljanju, saj je 
veliko tekmovalcev prihajalo v prijavnico nepripravljenih na prijavo in smo jih morali stalno, nekatere tudi 
večkrat opozarjati na upoštevanje atletskih pravil v prijavnici in na etiko obnašanja na tekmovanju kot tudi v 
medsebojnem komuniciranju. Opazen je bil nespoštljiv in prezirajoč odnos do sodnikov, kot da so 
nebodigatreba. Pokazali so popolno ignoranco do pravila, da ko atlet izvede prijavo v prijavnici, postane tudi 
uradno tekmovalec, ki mora upoštevati vsa tekmovalna pravila, nosi dres s številko, da se ga lahko identificira, 
da ne uporablja komunikacijskih in drugih elektronskih napraav in se vede športniku in človeku primerno, s 
čimer je dober zgled ostalim, še posebno pa mlajšim, prihajajočim generacijam športnikov.  
Kot zanimivost lahko povem, da s tekmovalci v dolgih tekih skoraj ni bilo nobenih težav pri prijavljanju, največ 
težav je bilo s tekmovalci v tehničnih disciplinah.  
Zelo, zelo dobro organizirano tekmovanje. Urnik tekmovanja je bil dobro sestavljen in je tekel do minute 
natančno. Prijavnica in kontrola orodja sta svoje delo opravili skoraj popolno.  
Ocena: 5,0 
 
Komentar SO ASS:  
GS je v primeru kršenja pravil in v primeru disciplinskega prekrška, ko tekmovalec ne upošteva navodil 
uradnih oseb, dolžan ukrepati in tekmovalcu dodeliti rumen karton oziroma v primeru nadaljnih kršitev tudi 
rdeč karton. 
 
Teki 
Trava na tekmovališču ob notranjem robniku, slabo pričvrščeni robniki. Oznake na tekališču slabo vidne. 
Ocena: 4,8 
 
Skoki 
Višina, skok s palico, daljina, troskok v redu. 
Vse žirije so dobro in pravilno sodile. Manjša pomoč je bila potrebna pri določitvi odrivnega mesta na dodatnem 
odrivnem mestu (moški troskok – 11 m). Predlagam, da se za ravnanje mivke v doskočišču daljine in troskoka 
odredijo odrasli, močnejši in bolj odgovorni delavci. 
Ocena: 4,8 
 
Meti 
Krogla – Zaustavitveni prag je krajši za 6 cm (namesto dolžine 1,21 m meri 1,15 m) in zaradi tega so mnogi 
tekmovalci naredili prestop. Organizatorji iz Celja so bili prisotni, ko sem preverjal dolžino praga. Rekli so, da je 
tisti prag dolga leta v uporabi, a da niso nikoli ugotovili, da je prag krajši. 
Na tekmovališču ni bilo semaforja.  



Disk, kladivo, kopje – Merjenje dolžine metov je bilo s teodolitom. Pred začetkom tekmovanja in po koncu 3. 
serije je bilo preverjanje delovanja merilne naprave s kovinskim metrom. Dolžine so bile iste. 
Vse žirije so imele zadostno število sodnikov. VSD in ostali sodniki poznajo pravila za atletska tekmovanja. 
Tekmovanje je potekalo brez zamud. Orodja za tekmovanje so bila pravočasno izmerjena in označena.  
Vsi sektorji za mete so bili pravilno izmerjeni in označeni.  
Ocena: 5,0 
 
 
Prvenstvo Slovenije za starejše mladince in mladinke, organizator AK Krka Novo mesto 
Novo mesto, 22. in 23. 6. 2019 

Prijavnica 
Priprava obrazcev in kontrola prisotnosti v redu. Telefone so tekmovalci puščali v prijavnici in kasneje prišli 
ponje.  
Ugovor: podala atletinja Lina Čater 
Opis ugovora: Kladivo od tekmovalke je bilo prelahko pri tehtanju, s tem se ni strinjala ne ona ne njen trener, saj 
je kladivo bilo na prejšnjih tekmovanjih dovolj težko. Trdila sta, da je nekaj narobe s tehtnico. 
Rešitev ugovora: Organizator je prinesel dodatno elektronsko tehtnico, ki ima tudi veljaven certifikat. Ob 
večkratnem merjenju sta obe tehtnici pokazali enak rezultat. Kladivo ni bilo sprejeto.  
Datum in čas rešitve ugovora: 23. 6. 2019 ob 15.00 uri. 
Delo v prijavnici je potekalo brezhibno, nadzor nad prisotnostjo tekmovalcev je bil popoln. 
Ocena: 5,0  
 
Teki 
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku DA. 
Priprava in vodenje zapisnikov ter delo posameznih žirij v redu.  
Poškodbe – Tekmovalka padla pri teku na 3000 m z zaprekami in bila odpeljana v bolnišnico.  
VSD štarterjev je opravil svoje delo odlično. Sodniki na stezi so svoje naloge opravili solidno. Že dolgo nismo 
imeli toliko sodnikov na stezi. Ena diskvalifikacija zaradi napačnega teka. Pri štafetah 4 x 400 m je pri predajah 
pomagal Andrej Jeriček in je odlično vodil predaje, ker so bili sodniki na cilju mladi in brez izkušenj za štafete.  
Sodniki na cilju preveč klepetali, zaradi tega je sodnik zamujal pri obračanju števca krogov. Pri vsaki priložnosti 
so sodniki prijeli v roke svoje telefone. Po opozorilu so se malo zadržali.  
Ocena: 4,5 
 
Skoki 
Za troskok in daljino imenovana ena žirija, ki je delovala usklajeno in je delo dobro opravila. Semaforist je bil 
pomočnik, ki je delo opravljal pod nadzorstvom zapisnikarice.  
Skok v daljino za mladince prvi dan se je začel s 15 minutno zamudo, troskok za mladinke je trajal nekoliko dalj 
časa, kot je bilo predvideno po urniku.  
Skok s palico – Žirija je dobro opravila svoje delo, tudi tukaj je bil na semaforju pomočnik. 
Pri skoku v višino sta bili samo dve sodnici, letvico sta dvigovali pomočnici in tudi na semaforju je bila 
pomočnica, njihovo delo sta nadzirali obe sodnici in bili pri tem uspešni.  
Pri skoku v višino je eden od trenerjev prišel na teren in ga je bilo potrebno odstraniti za ograjo, pri tem je 
nergal, češ da niso zagotovljeni pogoji za trenerje, da on ne more gledati tekmovalke v hrbet in ji svetovati. Vsi 
ostali so seveda bili za ograjo, ki je tik ob 8. stezi in niso imeli nobenih pripomb.  
Velikokrat se zgodi, da na sodnike pri daljinskih skokih trenerji kričijo in jih zmerjajo, tokrat smo bili z njihove 
strani celo pohvaljeni.  
Ocena: 4,8 
 
 



Meti 
Delo na vseh metih je opravljala ena sodniška žirija. Skozi ves čas tekmovanja je bilo prisotno pomanjkanje 
sodnikov in to se je odražalo tudi skozi samo tekmo. Skupaj smo razporedili delo posameznega člana sodniške 
ekipe in tako poskrbeli, da je tekmovanje potekalo kar se da nemoteno tudi z mojo pomočjo. Delo na zapisniku 
je potekalo hitro, klicanje glasno, tekmovalci so imeli jasna navodila. Manjše težave so bile na semaforju, ker 
smo bili z vmesnimi prekinitvami tudi brez pomočnikov na semaforju, vendar se je z nekaj dodatnimi navodili in 
razdelitvijo dela zadeva uredila.  
V sektorju je bil samo en sodnik in ena oseba za vračanje orodja. zato delo potekalo malo počasneje. Kljub 
pomanjkanju sodniškega kadra smo s skupnimi močmi poskrbeli, da je tekmovanje potekalo nemoteno. 
Delo pri kontroli orodja je potekalo nemoteno, orodje je bilo ustrezno vidno označeno.  
Manjkale so oznake za označitev zaleta pri metu kopja, zadevo smo uredili s trakovi in magnezijem. Pohvalno je, 
da so se zaporedno izvajale discipline kladivo, disk, krogla, kopje in tako ni bilo potrebno dvakrat prestavljati 
sektorja. Morda v razmislek, da bi se prostor namenjen trenerjem podaljšal bolj za mrežo, ki je namenjena metu 
kladiva in diska.  
Ocena: 4,0 
 
 
Atletski miting, organizator AD KLadivar Celje 

Celje, 28. 6. 2019 
Tekmovališče je bilo pripravljeno, za tekmovalce je bila pripravljena senca.  
Delo je potekalo gladko, žirija je uigrana, nastavitev palice je potekala hitro.  
Miting je bil razpisan tudi v metu krogle, vendar ni bilo prijavljenih tekmovalcev. Zaradi majhnega števila 
udeležencev je istočasno potekal moški in ženski skok s palica.  
Ocena: 5,0 
 
 
Nočna 19ka – Bled 2019, organizator Društvo vitezi dobrega teka Bled 
Bled, 29. 6. 2019 

Disciplina tekmovalcev v redu. 
Dva zapisnika o rekordu. 
Ocena: 4,0 
 
 
 
Prvenstvo Slovenije za mlajše člane in članice ter mlajše mladince in mladinke, organizator AK Nova Gorica 
Nova Gorica, 29. in 30. 6. 2019 

Prijavnica 
Za preverjanje kratic klubov in klubskih dresov so uporabljali seznam iz liste udeležencev ter pregled klubskih 
dresov, ki je bil objavljen v Biltenu. Za oba dneva tekmovanja je bil izdelan poseben urnik prijave in odhoda 
tekmovalcev na tekmovališča, kar je omogočalo izvedbo tekmovanj v skladu z urnikom. Izdelan urnik 
izpostavljam kot primer dobre prakse in bi ga po mojem mnenju bilo potrebno posredovati vsem 
organizatorjem kot ustrezen obrazec (priloga poročila). 
Sodnice so opravljale kontrolo prisotnosti tekmovalcev zelo strokovno, usklajeno in organizirano. V prijavnici 
vedno vzoren red in disciplina, na podlagi urnika pravočasno organiziran odhod tekmovalcev in orodij na 
discipline.  
Prvi dan organizator ni dostavil zapisnikov za finalne teke na 100 m. Za napotitev tekmovalcev na disciplino so si 
pomagali s štartno listo, ki so jo dobile od delegata, in spletno stranjo Timinga.  



Kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov v redu. Kontrola dresov in štartnih številk je potekala ves čas 
tekmovanja. Kontrola obutve in reklam, tehničnih pripomočkov je potekala občasno in zelo pogosto, medtem 
ko je kontrola pri štafetah potekala le pri naključnih tekmovalcih.  
Prvi dan tekmovanja so se tekmovalci javili pravočasno in ni bilo zamujanja, prav tako je prijava štafet bila 
opravljena v predpisanem času. Drugi dan tekmovanja je bilo zaradi nepravočasnega javljanja v prijavnici 
izrečenih več rumenih kartonov.  
Z delegatom smo pred pričetkom tekmovanja oz. dela v prijavnici uskladil ukrepanje v primeru nepravočasnega 
javljanja tekmovalcev v prijavnico. 
Ocena: 4,8 
 
Teki 
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku DA. 
Priprava in vodenje zapisnikov ni v redu. 
Štarterka je odlično opravila svoje delo.  
Sodnikov na stezi pomanjkljivo, razen pri štafetah in na 200 m. Zapisničarka na cilju prvič opravljala delo z 
zapisnikom. VSD nepravilno narekovala rezultate in so bili zapisani v stotinkah. Drugi dan smo zamenjali celotno 
ekipo na cilju in delo je potekalo veliko bolje. Bilo je še nekaj problemov, katere smo sproti razrešili. Prvi dan 
ocena cilja 1,5, drugi dan 4,5.  
Pri finalu teka na 100 m štarterji niso dobili finalne liste. Na srečo so tekmovalke same vedele, v kateri progi 
nastopajo in ni prišlo do dodatnih zapletov. Prvi dan je ob 19.20 odpovedala tehnika Timinga. Tekmo smo 
končali 40 min pozneje.  
Ocena: 3,5 
 
Skoki 
V soboto in nedeljo smo imeli zapisničarki, ki sta prvič opravljali to delo, zato je delo potekalo počasneje kot 
sicer. Za lažjo komunikacijo s tekmovalci smo oba dneva dodali sodnika za troskok, ki je skrbel za pravilni vrstni 
red tekmovalcev na zaletišču. Uporaba šroparice za čas za koncentracijo ni bila dosledna.  
Sodniška žirija je pomagala novim zapisničarkam, da je delo tekoče potekalo. Treba je bilo paziti na 
komunikacijo s tekmovalci. Zapisničarke namreč niso znale poklicati tekmovalca (uporabiti glas). Tudi istočasna 
uporaba časa za koncentracijo jim je predstavljala težavo. Na voljo je bilo dovolj pomočnikov, tako za semaforje, 
stojala in grablje.  
Disciplina tekmovalcev – Tekmovalci v troskoku so hodili v senco pod tribuno čez stezo, medtem ko so potekali 
teki. Dogajalo se je, da niso vedeli, da so na vrsti za skok. Ko smo dodali dodatnega sodnika za klicanje po 
vrstnem redu, se je odzivnost izboljšala.  
Ocena: 4,5 
 
Meti 
Krogla – Označbe za daljino so bile le za 15, 18 in 19 m (ostale so bile zarisane z žebljem). Semaforista ni bilo. 
Vsi prisotni vračalci orodij in semaforist (kopje, disk, kladivo) so svoje delo opravili v redu. Žal niso imeli 
semaforji dodatnih številk za vpis štartnih številk tekmovalcev, tudi nekatere številke so bile prvi dan slabo 
vidne. 
Prvi dan je zapisničarka pri dolgih metih prevečkrat popravljala zapise rezultatov in bila nekoliko pretiha kljub 
opozorilu GS. Glede na vroče sončno vreme bi organizator moral zagotoviti za tekmovalce pri suvanju krogle 
senco (baldahin), ne pa se zanašati, da bo senco v kasnejših urah nudila tribuna štadiona – drugi dan sence 
tribune še ni bilo.  
Tekmovanje je bilo veliko bolje izpeljano kot prejšnja leta, še zlasti pri dolgih metih.  
Ocena: 4,55 
 
 
 
 



Poročila od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019  
 
Miting, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 9. 7. 2019 

Kopje – Metališče je bilo dobro urejeno, zaletni prostor primeren in območje meta jasno označeno. 
Zapisniki so bili dobro pripravljeni in so jih vzorno vodili.  
Daljina – Skakališče je bilo dobro urejeno in jama dobro prekopana ter mehka za doskok. Sodniki so dobro 
pripravili zapisnike in jih z manjšimi popravki natančno vodili.  
Sodniške žirije – Vse sodniške žirije so delovale zelo dobro in videla se je izjemna usklajenost med njimi. 
Manjše, a zelo dobro organizirano tekmovanje! 
Ocena: 4,9 
 
 
30. Mednarodni atletski miting Novo mesto 2019, organizator AK Krka 
Novo mesto, 24. 7. 2019 

Prijavnica 
Seznanjanje o prisotnosti tekmovalcev, priprava obrazcev in kontrola prisotnosti v redu. Opravljala oseba, ki je 
hkrati opravljala kontrolo dresov, tehničnih pripomočkov, kontrolo orodja, vodila tekmovalce na tekmovališče, 
dostavljala zapisnike, … 
Disciplina tekmovalcev – Nekaj negodovanja je bilo pri tekmovalkah skoka s palico, ker so morale zaradi zamude 
(moški so skakali dlje, kot je bilo predvideno po urniku), počakati na odhod na teren.  
V prijavnici je bila samo ena oseba, ki je bila hkrati zadolžena tudi za kontrolo orodja. Delo je opravljala odlično, 
pravzaprav sva delo opravljali obe. Tokrat je manjkalo pomožnega osebja, ki bi tekmovalce vodili na 
tekmovališča. Za vse discipline so bile pripravljene table z napisom discipline, ki pa jih ni imel kdo uporabiti. Po 
tekmovalce v metih in skoku s palico so prišli sodniki.  
Ocena: 5,0 
 
Teki 
Delo posameznih žirij, priprava zapisnikov, opremljenost sodnikov s pripomočki v redu.  
Kljub pomanjkanju sodnikov zaradi dopustov in počitnic je bilo tekmovanje dobro organizirano. Kritiko zasluži 
Timing. Že pri prvem štartu je bila zaradi težav z reakcijskimi časi zamuda 5 minut. Posledica teh težav je bila, da 
2. skupina na 100 m ni imela rezultatov RT. Težave so se vrstile skozi celotno tekmovanje. Tako smo nabirali 
minuto po minuto zamude.  
Ocena: 4,8 
 
Skoki 
Višina – Tekmovališče, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku v redu.  
Skok s palico – Tekmovališče, opremljenost sodnikov s pripomočki v redu. 
Semafor upravljala zapisničarka, po polovici palice (M) prišla še pomočnica, ki pa so jo šele poučili, kako 
upravljati s semaforjem. Pohvala VSD pri skoku s palico. 
Daljina – Večkrat sem pred tekmovanjem opozorila na pripravo skakališča za daljino. Odgovor: še je čas.  
Troskok – Same žirije so dobro opravljale svoje delo, le v celoti premalo pomožnega osebja.  
Pohvala VSD pri skoku v daljino in troskoku. 
Vsi semaforji novi – odlično. Nekaj negodovanja pri skoku s palico (Ž), ker je nastala zamuda (za približno 20 
min) pri skoku s palico (M).  
Ocena: 4,5 
 
 
 



Meti 
Delo posameznih žirij in disciplina tekmovalcev v redu. 
Poškodbe med tekmovanjem – Pri metu diska si je tekmovalec iz Katarja 189 Ibrahim Moaaz poškodoval levo 
nogo. Zdravniška služba ga je oskrbela in odpeljala v zdravstveni dom. Diagnoza: natrgana mišica leve noge. 
Ocena: 4,8 
 
 
Prvenstvo Slovenije za člane in članice, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 27. in 28. 7. 2019 

Prijavnica 
Štartne liste so bile pregledno zložene po disciplinah po urniku za tekmovanje. V prijavnici je bila postavljena 
stenska ura kot pomoč sodnikom v prijavnici ter atletom za pravočasno prijavo in odhod na tekmovališče.  
Kontrola prisotnosti in evidenca so pravilno vodeni. Kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov v redu.  
Odhod na tekmovališča je bil brez mobilnih telefonov in drugih tehničnih pripomočkov.  
Prijavnica je bila postavljena kot vedno tik pred vhodom na štadion. Takšna postavitev bi bila dobra, če se ne bi 
čez isti vhod sprehajale tudi druge osebe kot tekmovalci, trenerji, novinarji, kamermani in drugi. Poleg tega so 
se vsi tekmovalci, ki so končali tekmovanje, vračali skozi isti vhod z orodjem za tekmovanja (kopje, kladivo, disk, 
krogla), tako da je bil pred prijavnico nered.  
Poleg navedenih tehničnih problemov so sodniki v prijavnici delali odlično. Prijave tekmovalcev in odhod na 
tekmovališče je bilo po urniku, organizirano, brez zamujanja. Komunikacija med prijavnico (GS, delegatom) in 
Timingom je odlično delovala. Sodniki na prijavnici odlično poznajo naloge prijavnice, posebej vodja prijavnice. 
Ocena: 5,0  
 
Teki 
Tekališče – Tehnična služba je prvi in drugi dan nepravilno postavila ovire in ni prilagodila uteži. Zamujal je štart 
na 400 m ovire. Premalo stožcev ob notranjem robu 3000 m zapreke. Vse napake odpravljene.  
Delo posameznih žirij – Vredna graje je štarterska ekipa prvi dan. Zaradi prehitrega strela na 100 m (M) finale je 
en tekmovalec ostal v blokih, ostali so tekli do cilja. Bil sem prisoten, videl napako, upošteval ugovor in omogočil 
tekmovalcu, da sam odteče 100 m. 
Vodji sodniške službe manjka izkušenj pri koordinaciji vseh odgovornih za teke. 
Zaradi slabega dela štarterja štarterske ekipe SO zniža oceno pri tekih s 4,0 na 3,0. 
Ocena: 3,0 
 
Komentar SO ASS: 
Na delovanje štarterske ekipe oziroma štarterja je bila dne 19. 8. 2019 na AZS podana pritožba trenerja 
Radenka Miškoviča. V imenu AZS je odgovor poslal predsednik Tehnično tekmovalne komisije Andrej Udovč, 
v katerem je zapisal, da so bile sodniške napake zaznane in podane v poročilu delegata in glavnega sodnika. 
Predsednica SO ASS je v zvezi s pritožbo dne 20. 8. 2019 opravila pogovor s predsednikom ZAS AD Kladivar. 
Zaradi pomanjkanja sodnikov menjava štarterja prvi dan ni bila možna, drugi tekmovalni dan pa  je bil štarter 
zamenjan. 
 
Skoki 
Višina – Tekmovališče prvi dan primerno pripravljeno, drugi dan smo zaradi dežja tekmovanje izvedli v dvorani, 
kjer smo tudi poskrbeli za primerne pogoje. Nekaj težav s semaforjem, katerega smo si izmenjali z žirijo na 
krogli.  
Skok s palico – Prvi dan smo skakali zunaj, tekmovališče so primerno pripravili, organizator je na novo 
permanentno označil oznake na zaletišču. Drugi dan je zaradi dežja tekmovanje potekalo v dvorani, kjer so 
blazine že dotrajane, vse ostalo primerno pripravljeno.  
Daljina – Zaradi dežja je bila jama namočena, drugače pa je bilo v redu.  



Troskok – Drugi dan je tekmovanje potekalo sredi naliva, ki je bil tako močan, da smo v jami imeli luže. V 
prihodnje bi bilo dobro, da bi organizator poskrbel, da se za troskok vstavijo tartanski vložki namesto odrivne 
deske za daljino.  
Delo posameznih žirij – Delo je potekalo dobro, žirije so relativno utečene, vreme je diktiralo kvaliteto dela žirij. 
Moško palico smo prekinili za 20 minut zaradi dežja, drugi dan smo zaradi varnosti in močnega naliva izpeljali v 
dvorani žensko palico in moški skok v višino. Imeli smo nekaj manjših nevšečnosti, predvsem na račun vremena, 
vendar smo vse primerno izpeljali v prid tekmovalcem.  
Ocena: 4,6 
 
Meti 
Tekmovališča so bila dobro pripravljena in opremljena tako za tekmovalce (klopi, veliki senčniki/dežniki) kot tudi 
za sodnike. Sodniki so bili opremljeni z vsemi potrebnimi pripomočki. Meritve dolgih metov so se opravljale z 
geodetsko napravo, ki smo jo štirikrat še dodatno preverili s klasičnim metrom. Pri metu diska in kopja 
popravkov in pripomb ni bilo. Vse sodniške žirije so delovale zelo dobro, manjše napake ali nedoslednosti smo 
takoj odpravili.  
Prvi dan so bili vremenski pogoji dobri, le pri suvanju krogle za člane je med tekmovanjem začelo zmerno 
deževati in tudi veter je pihal proti tekmovalcem, tako da so se nekateri tekmovalci odločili končati s 
tekmovanjem.  
Drugi dan pa so bili vremenski pogoji slabi, na trenutke tudi zelo, zelo slabi! Že pred začetkom tekmovanja je 
pričelo deževati, v času tekmovanja v metu kladiva za članice pa je močno deževalo, krog metališča je bil 
poplavljen, klub vztrajnemu odstranjevanju vode je bil učinek tega ničen, zato smo v dogovoru s tekmovalci in 
delegatom zaradi varnosti tekmovalcev, tekmovanje v četrti seriji prekinili in obveljali so rezultati prvih treh 
serij. Nato je dež postopoma pojenjal, ob suvanju krogle za članice in metu kopja za člane pa je popolnoma 
prenehalo deževati. Tekmovališče smo skoraj popolnoma osušili in so bili pogoji za tekmovanje dokaj dobri.  
Disciplina tekmovalcev je bila na izjemno visoki ravni! 
Dobro organizirano tekmovanje, kvaliteto katerega je v veliki meri krojilo vreme.  
Ocena: 4,8 
 
 
Poročila od 1. 8. 2019 do 31. 8. 2019  
 
19. atletski miting Jernejevo 2019 in Memorial Poldeta Bučarja, organizator AK Šentjernej 
Šentjernej, 21. 8. 2019 

Teki 
Priprava tekmovališča – Podlaga tekaške steze je že v slabem stanju. Atletski klub se dogovarja z Občino 
Šentjernej o obnovi štadiona.  
Delo sodniških žirij je bilo v redu, je pa bilo na cilju premalo sodnikov, kar se je odražalo pri določanju vrstnega 
reda in merjenju časov pri kratkih tekih. Pri daljših tekih težav ni bilo.  
Poškodbe med tekmovanjem – Pri padcih je prišlo do nekaj manjših odrgnin, vendar zdravniška pomoč ni bila 
potrebna.  
Ocena: 4,5 
 
Skoki 
Višina – Za naslednje tekmovanje se priporoča tiskanje več izvodov zapisnika ene skupine, saj po navadi zmanjka 
prostora za višine in je dopisovanje teh na dnu zapisnika nepregledno.  
Daljina – Na tekmovališču so pomanjkljivosti, ki jih mora rešiti vzdrževalec stadiona. Zaletišče je kratko. Tudi 
podlaga zaletišča je neprimerna, saj je precej neravna. Med odrivno desko in tartansko podlago je približno 2 cm 
široka luknja, kar so organizatorji rešili z nanosom plastelina. V jami je bilo v območju označenega doskočišča 
dovolj mivke, takoj izven označbe pa je bila zaradi premajhnih količin mivke velika luknja. Atletski klub se 
dogovarja z Občino Šentjernej o obnovi štadiona.  
Ocena: 4,5 



Meti 
Krogla – Teže orodij bi morale biti bolje označene, da ne bi bilo dvoma, katere težine so posamezne krogle.  
Vortex – Pri označitvi sektorja metališča ni bila uporabljena pravilna označba (na zaletišču je iz neznanega 
razloga zarisana neka označba, ki je od prestopne črte oddaljena manj kot 7 m in niti ne leži na sredini zaletišča), 
zato je bil sektor metališča označen narobe. Napaka je bila pravočasno odpravljena, zato je bilo tekmovališče že 
pred ogrevanjem prve skupine ustrezno pripravljeno.  
Delo sodniških žirij je bilo na splošno v redu, pri prvih metih vortexa pa so kot točko, skozi katero poteka meter, 
napačno uporabili zgoraj omenjeno označbo, ki ni pravilna. Kasneje je bilo v redu.  
Ocena: 4,0 
 
Na tekmovanju sta kot pripravnici sodelovali novi GS Valentina Žefran in Zarja Fabjan. 
 
 
Atletski miting, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 22. 8. 2019 

Enotna sodniška oblačila NE, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku DA.  
Metališče je bilo dobro pripravljeno in ustrezno urejeno, območje meta jasno označeno.  
Sodniki so uporabljali vse predpisane sodniške pripomočke.  
Zapisniki so bili dobro pripravljeni in dobro vodeni.  
Sodniška žirija je delovala dobro in usklajeno.  
Sicer dobro pripravljen in voden atletski miting, motilo je le neenotno nošenje sodniških oblačil (kratke hlače, 
natikači).  
Ocena: 4,6 
 
 
Atletski miting v skokih, organizator AK Gorica 
Nova Gorica, 24. 8. 2019 

Višina – Opremljenost sodnikov s pripomočki delno v redu – brez ure. 
Skok s palico - Opremljenost sodnikov s pripomočki delno v redu – brez ure. 
Zapisnik je pisal VSD, ker ni bilo zapisnikarja. 
Daljina in troskok – Tekmovališče ni v redu (doskočišče nižje od zaletišča pri posameznem tekmovalcu/ki tudi do 
10 cm). 
Opremljenost sodnikov s pripomočki delno v redu – brez ure in kovinskega metra. 
Delo posameznih žirij – Pri višini in palici premalo sodnikov kljub pomoči sodnikov iz vodstva tekmovanja.  
S pripravami tekmovališč so pričeli zelo pozno, kar je imelo za posledico zlasti slabo pripravljeno doskočišče za 
daljino in troskok (nista bili v isti višini). Mivko so prekopali cca 15 min pred začetkom tekmovanja. Med 
tekmovanjem so mivko ravnali (grabili) od sredine jame proti robovom in ne obratno, kljub opozorilu. Pri skoku 
s palico so imeli kratek pripomoček (palico?) za nastavitev letvice, tako da so morali letvico na večji višini 
nameščati z blazin, kar je bilo včasih nekoliko počasno. Sreča, da so bili za izvedbo tekmovanja s palico zadolženi 
trije izkušeni sodniki.  
VSD so bili brez rdečega traku, sodniške zastavice pa so uporabljali le občasno. Tekmovalci niso imeli štartnih 
številk. Semaforjev za rezultate ni bilo. 
Da smo lahko tekmovanje izvedli, so pomagali kot sodniki pri daljini in troskoku vodja tekmovanja, pri 
vetromeru skoka v daljino tajnica, pri palici pa vodja tehnične službe in vodja sodniške službe.  
Čeprav je tekmovanje z očmi nestrokovnjaka potekalo v redu, si organizator ne more (ne bi smel) privoščiti 
(dovoliti) tak pristop do maloštevilnih tekmovalcev (gledalcev ni bilo), pa čeprav so bili to v večini iz domačega 
kluba.  
Ocena: 2,0 
 



Nočni tek Vrhnika 2019, organizator Event24 d.o.o. Vrhnika 
Vrhnika, 24. 8. 2019 

Uradne sodniške službe ni bilo. 
Elektronsko merjenje časov in objavo rezultatov je opravil Timing Ljubljana. Meritve so bile opravljene s 
pomočjo čipov.  
Tekališče (cesta) je bilo primerno urejeno za tekmovanje. Trasa je bila označena in varovana s strani 
organizatorja prireditve. Štartno ciljni prostor je bil ograjen in dovolj velik za vse nastopajoče tekače.  
Tek je bil dobro organiziran in voden.  
Ocena: 4,0 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za mlajše mladince in mladinke, organizator AK Ptuj 
Ptuj, 31. 8. 2019 

Prijavnica 
Kontrola orodij v redu. Seznanjanje o prisotnosti tekmovalcev v redu.  
Delo posameznih skupin v prijavnici: kontrola prisotnosti v redu, kontrola dresov, reklam, tehničnih 
pripomočkov v redu.  
Ocena: 4,80 
 
Teki 
Zardi zamude sodnikov za hojo je bila disciplina hoje na 1000 m (Pokal Slovenije v tekmovalni hoji) na meji 
regularnosti. Poleg dveh sodnikov za hitro hojo je bilo določeno še nekaj sodnikov, ki pa niso primerno 
izobraženi in opremljeni. Tablice za opozorila tekmovalcev in pano za objavo napak so bile v uporabi šele pri hoji 
na 3000 m za prvenstvo Slovenije.  
Ekipa štarterjev je izkušena in je svoje delo opravila brez napak. Sodniki v cilju so zadovoljivo opravili svoje delo, 
narobe pa je, da je kljub šestim stezam bilo le pet sodnikov.  
Slabo je bilo poskrbljeno za sodnike na stezi. Po opozorilu so sicer bili določeni, a prepozno in pomanjkljivo 
opremljeni. Sicer pa je tekmovanje potekalo tekoče po predvidenem urniku in na izvedbo v celoti ni večjih 
pripomb.  
Strokovnemu odboru predlagam, da podrobno opiše pravila za izvedbo teka štafet 100-200-300-400 m. 
Ocena: 4,0 
 
Skoki 
Delo posameznih žirij v redu. 
Merjenje časov za poskus z mobilnimi telefoni.  
Ocena: 4,4 
 
Meti 
Krogla – Pri vodji sodnikov na disciplini je manjkal rdeči trak. 
Delo posameznih žirij – Na delo posameznih žirij ni pripomb, razen na žirijo pri krogli, ki je brez posveta z GS za 
mete tekmo samovoljno pričela 10 min pred urnikom.  
Ugovor – Albert Šoba (vodja ekipe Mass) ob 17.59 uri 31. 8. 2019. 
Albert Šoba je prosil za še en dodatni poskus za Jana Duhovnika, ker se je krogla pričela 10 min pred 
predpisanim uro in je omenjeni tekmovalec imel le en poskusni met. Tekmovalec je istočasno nastopal še v 
daljini.  
Rešitev: Zbrali smo ekipo sodnikov in tekmovalcu omogočili, da je opravil še en poskus, ki se je vpisal pod tretjo 
serijo. Vse smo ustrezno zabeležili v zapisnik. 
Datum in čas rešitve ugovora: 31. 8. 2019 ob 18.16 uri. 
Ocena: 4,3 



Poročila od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019  
 
Atletski miting v Celju, organizator AD Kladivar Celje 
Celje, 6. 9. 2019 

Meti 
Tekmovališče je bilo primerno urejeno, sodniki opremljeni z vsemi pripomočki. Vodenje zapisnika je potekalo 
tekoče, sprotno in brez zapletov. Žirija je bila sestavljena iz sodnikov, ki so obvladali svoje delo in timsko 
delovali. Organizator poskrbel za zadostno število osebja za vračanje orodij.  
Zaradi padavin je bilo potrebno občasno čiščenje vode s tekmovališča. V ta namen je organizator priskrbel metle 
in dodatne krpe. Tehnično osebje je požrtvovalno opravljalo svoje delo.  
Za tekmovalce so bile priskrbljene klopi in nadstrešnice, ki so jih varoval pred dežjem.  
Tekmovanje je bilo vestno in glede na dane razmere dobro pripravljeno. Organizator je priskrbel zadostno 
število osebja, vsi so se trudili po najboljših močeh. Vzdušje med atletskim dogodkom je bilo športno, navijaško 
in tekmovalno.  
Ocena: 4,5 
 
 
Atletski pokal Slovenije za starejše mladince in mladinke ter Pokal slovenije v tekmovalni hoji,  
organizator AK Slovenj Gradec 
Slovenj Gradec, 7. in 8. 9. 2019 

Prijavnica 
Prijavnica je začela z delom 90 min pred pričetkom tekmovanja in je bila kompletno opremljena z vsemi 
potrebnimi pripomočki. Postavljena je bila tudi stenska ura in na več mestih urnik tekmovanja kot pomoč za 
pravočasno prijavo in odhod na tekmovališče. Štartne liste so bile zgledno zložene za tekmovalno hojo in za 
ostale atletske discipline.  
Težišče kontrole je bilo na dresih, štartnih številkah in njihovi pravilni pripetosti. Odhod na tekmovališče je bil 
brez mobilnih telefonov in drugih pripomočkov.  
Zaradi zamujanja za prijavo na prijavnici in odhod na tekmovališče 1. dan s strani GS prijavnice dodeljena dva 
rumena kartona in dva rumena kartona drugi dan, ker niso imeli štartnih številk. Povedali so, da so ostale pri 
trenerju. Omenjeni tekmovalci so dobili s strani tajništva tekmovanja iste štartne številke, napisane na papir.  
Komunikacija med prijavnico in GS prijavnice, delegatom in Timingom je bila odlična.  
Vodja prijavnice odlično pozna naloge prijavnice in je delala zelo odgovorno. Poleg nje si zasluži pohvalo vodja 
zdravstvene službe, katera je poleg svoje naloge vodila tekmovalce na tekmovališče. Kurirska služba je tudi 
delala odlično.  
Ocena: prvi dan 4,6, drugi dan 5,0; povprečna ocena 4,8  
 
Teki 
Štarter in pomočnica (nima izpita) sta odlično sodelovala z ostalimi ekipami (cilj in tehnična služba), malo število 
sodnikov na cilju.  
Ugovor – Ugovor je podal trener domače ekipe po napačnem štartu prve tekmovalke na 4 x 100 m dne 
8. 9. 2019 ob 19.05. 
Opis ugovora: Po štarterski izključitvi zaradi napačnega štarta tekmovalke na 6. stezi je nastal prepir med 
trenerjem in štartersko ekipo. Pregledal sem izpise el. naprav in potrdil odločitev štarterja. Omenjeni trener je 
diskutiral z delegatom, ki je razložil, da je reševanje ugovora v pristojnost GS. Odločil sem se, da ne sme štartati 
niti pod ugovorom in je diskvalificirana.  
Rešitev ugovora: Izključitev po čl. 162/7.  
Datum in čas rešitve ugovora: 8. 9. 2019 ob 19.10. 
Ocena: 4,6 
 



Skoki 
Višina in skok s palico – Tekmovališče je bilo ustrezno pripravljeno, sodniki opremljeni s potrebnimi pripomočki. 
Vodenje zapisnika je potekalo tekoče in brez posebnih težav.  
Daljina in troskok – Sodnik je po vsakem prestopu hitro in spretno popravil deščico oziroma na novo zgladil 
plastelin. Sodniki so bili opremljeni z vsemi pripomočki. Vodenje zapisnika je potekalo tekoče in brez zapletov.  
Delo posameznih žirij – Delo žirij je potekalo v glavnem tekoče in brez zapletov. Prvega dne se je poznalo, da je 
bilo sodnikov manj, kot bi jih potrebovali, in so jih nadomeščali z atleti in pomožnim osebjem. V teh primerih je 
VSD sodeloval aktivno z njimi in jih koordiniral. Drugega dne so ekipe že suvereno delovale.  
Organizatorju se je tudi tokrat izneverilo določeno število atletskih sodnikov, ki so obljubili svojo prisotnost. 
Tako so se žirije formirale dinamično glede na potrebe na tekmovališču. Kljub temu se je z večjo angažiranostjo 
izkušenih sodnikov in dobro voljo vseh sodelujočih vse ustrezno reševalo, zato pri skokih ni bilo opaziti 
določenih problemov. Tekmovalci so bili organizirano pripeljani na tekmovališče iz prijavnice.  
Pohvala gre organizatorju za požrtvovalno delo. Velika ovira na tekmovanju je bilo vetrovno, hladno in deževno 
vreme, ki so jo s požrtvovalnostjo in dobro voljo vsi sodelujoči uspoešno premagovali, seveda tudi atleti.  
Ocena: 4,4 
 
Meti 
Krogla – Nošenje rdečega traku vsi, razen na obeh kroglah (VSD 1. In 2. dan nista imela rdečega traku).  
Disk, kladivo, kopje v redu. 
Delo posameznih žirij – Prvi dan v redu, drugi dan je vodja sodnikov prehitro začela s tekmovanjem, brez 
posveta z GS za mete. Krogla se je končala ob 17.16, po urniku pa bi se morala začeti ob 17.15 uri.  
Zaradi premalo sodnikov je bila zamuda pri disku. Sodniki so sodili na hitri hoji, nato še na disku (VSD + sodnik v 
polju). Ogrevanje pri disku sem vodila GS za mete.  
Oba dneva sem pomagala še pripraviti sektor za met kopja, skupaj z vodjem sodnikov na disciplini, zaradi 
pomanjkanja osebja.  
Ocena: 4,4 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za člane in članice, organizator AK Velenje 
Velenje, 14. in 15. 9. 2019 

Prijavnica 
Priprava obrazcev, kontrola prisotnosti, dresov, reklam in tehničnih pripomočkov v redu. Čeprav seznama 
dresov nismo prejeli, jih je VSD vestno in natančno kontrolirala.  
VSD je bila oba dneva zelo vestna, natančna in ažurna. Druga oz. tretja sodnica, ko je bila prisotna, sta bili tudi 
vestni in delavni. Vse tri (mlade atletinje domačega kluba) so bile zelo hvaležne in dojemljive za nasvete GS, kar 
je pripomoglo k skoraj nemotenem delovanju prijavnice. Delo komisije v prijavnici pa ne bi bilo tako v redu, če 
ne bi GS prevzel del njihovega dela (spremstvo tekačev na štart).  
Sodnici sta naključno kontrolirali obutev, GS pa velikost reklamnih napisov, za katere večina tekmovalcev sploh 
ne ve, da obstajajo omejitve. Nekateri so neprimerno opremo odstranili, drugi prelepili, nekaterim je GS dovolil 
vnos na tekmovališče, sicer ne bi mogli tekmovati (reklama na spodnjem delu dresa tik nad dovoljeno površino).  
Ocena: 4,15 
 
Komentar SO ASS: 
Pri ekipnih tekmovanjih je še posebej pomembno, da tekmovalci tekmujejo izključno v klubskih dresih. 
 
Teki 
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku NE.  
Priprava in vodenje zapisnikov – Sodniki oz. nesodniki (bili so dijaki srednje šole) na cilju vrstnega reda niso 
uspeli narediti in so ga prepisovali z monitorja. Pohvalno pa je, da so pri dolgih tekih sledili in beležili pretečene 
kroge in ni bilo problemov zaradi prehitevanja.  



Delo posameznih žirij – Bil je le en sodniki na stezi, sicer so bili le pri štafetnih tekih. Sodnik na prvi predaji ni bil 
postavljen na poziciji za dober pregled.  
Ponovno je potrebno omeniti slabo delo Timinga, zaradi katerega smo prvi dan zamujali s prvim štartom 20 min. 
Vzrok je bil vetromer za teke, ker ni bil priklopljen na električno omrežje zaradi neizpravnega električnega 
podaljška v lasti Timinga. Organizator je prinesel svojega in potem je bilo v redu. To ni prvič, da ekipa Timinga 
opravlja delo v zadnjih minutah in potem ugotovi težavo na svoji opremi.  
Ocena: 3,5 
 
Komentar SO ASS: 
Dokler ni bilo izpravnega električnega podaljška, bi moral vetromer ročno upravljati sodnik. Tekmovanje 
zaradi nepriključitve vetromera na električno omrežje ne bi smelo zamujati. 
 
Skoki 
Enotna oblačila NE, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku DA. 
Višina – Nekaj časa je bil določen sodnik, ki je usmerjal tekmovalce skoka s palico in skoka v daljino.  
Vodenje zapisnika v redu, kljub temu, da se je, če je bilo le možno, uporabljal telefon.  
Skok s palico – Ni bilo nobene elastike za poskusne skoke (želja tekmovalcev).  
Daljina – Jama po vsakem skoku premalo pograbljena in ni bila ravna. 25 min je bila prekinjena elektrika pri 
vetromeru (kabel Timinga).  
Troskok – Vse v redu.  
Delo posameznih žirij – Odločno premalo sodnikov in več pomočnikov, kateri niso poznali osnov tekmovanja in 
smo jih sproti poučevali. Sodniki in pomočniki so kljub opozorilu igrali igrice na telefonu ali pošiljali razno pošto. 
To velja za vse discipline skokov.  
Med tekmovanjem je bilo preveč govorjenja (klepetanja). Sodnika pri stojalih skoka s palico sta se preveč gibala 
od stojal po celem tekmovališču za palico in komentirala, kako se pravilno določi dovoljen čas za poskuse.  
Vsaj polovica sodnikov ni imela sodniških majic, sodniške znake so imeli. So pa bili oblečeni v pisane hlače vseh 
dolžin, ženske z majicami s tankimi naramnicami itd.  
Tekmovalci so imeli na razpolago za garderobo sedeže nogometnega kluba – pohvalno.  
Skok s palico: Tina Šutej (KLC) je skočila nov državni rekord 473 cm.  
Ocena: 3,3 
 
Meti 
Pri metu kladiva se je za merjenje dolžin uporabljal teodolit. 
Oba dneva je bilo delo žirij zadovoljivo.  
Drugi dan se je pri kopju pripetilo, da so naenkrat vrnili več kopij hkrati. Kopja so bila med tekmovanjem 
zapičena ob robu tekmovališča – pomočniki so bili obveščeni, kljub temu pa so naprej delali enako.  
Ocena: 4,8 
 
Komentar SO ASS: 
Sodniki morajo nadzorovati, da so vrnjena orodja ves čas v stojalih za orodja. Med tekmovanjem ogrevanje z 
orodjem ni dovoljeno. 
 
 
Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16, organizator KAK Ravne na Koroškem 
Ravne na Koroškem, 14. in 15. 9. 2019 

Prijavnica 
Prijavnica je začela z delom 90 min pred začetkom tekmovanja in je bila kompletno opremljena z vsemi 
potrebnimi pripomočki in obrazci. Štartne liste so pregledno zložene za tekmovalno hojo in za ostale atletski 
discipline. Poleg VSD sta bili še dve pripravnici, ki sta bili na tečaju za atletske sodnice.  



Težišče kontrole je bilo na dresih, štartnih številkah in njihovi pravilni pripetosti. Odhod na tekmovališče je bil 
brez mobilnih telefonov in drugih tehničnih pripomočkov.  
Zaradi zamujanja za prijavo na prijavnici in odhod na tekmovališča je bilo po 142/5 členu dodeljenih 7 rumenih 
kartonov, od tega 5 za tekmovalce posamezno in 2 rumena kartona za zamudo za prijavo štafet. VSD in 
pripravnice so delali odlično. Prihod v prijavnico ter odhod na tekmovališče je bil po urniku za tekmovanja brez 
zamujanja. Komunikacija med prijavnico, GS prijavnice, delegatom, Timingom in tajništvom tekmovanja je bila 
odlična.  
Ocena: 5,0 
 
Teki 
Delo posameznih žirij – Vse sodniške žirije so delovale zelo dobro. Izkušeni štarter in dokaj neizkušena 
pomočnica sta zelo dobro sodelovala ter kljub velikemu številu štartov in mladim neizkušenim tekmovalcem sta 
bila samo dva napačna štarta. Mlada sodniška žirija na cilju se je z dobrim vodenjem treh izkušenih sodnic hitro 
ujela in zelo dobro sodelovala. Prav tako je bilo z ekipo na stezi. 
Ugovori in njihove rešitve – Na tekmovanju sta bila podana dva ustna ugovora.  
Prvega je podal trener AK Olimpija zaradi diskvalifikacije (člen 163/3b) ženske štafete 4 x 300 m , ker je 
tekmovalka št. 230 Brina Janželj v krivini prestopila in tekla po sosednji, notranji progi, kar je trener sprejel kot 
ustrezno razlago izrečeni diskvalifikaciji.  
Drugega je podal trener AK Gorica zaradi diskvalifikacije (člen 163/3b) ženske štafete 4 x 300 m, ker je 
tekmovalka št. 94 Ema Rodman v krivini prestopila in tekla po sosednji, notranji progi, kar pa je dotični trener 
zelo slabo sprejel in se je nato dlje časa zelo neprimerno izražal (kletvice na račun sodnikov, glavnega sodnika za 
teke, delegata, vodje tekmovanja), opolzko gestikuliral in kljub opozorilom prihajal na stadion in nadaljeval s 
svojim početjem vpričo svojih in drugih mladih atletov, kot tudi ostalih trenerjev, ki so se zgražali nad takšnim 
vedenjem trenerja.  
Zelo dobro pripravljeno in vodeno tekmovanje. Na celostno gledano lepo tekmovanje je »grd madež« vrglo 
skrajno neprimerno obnašanje trenerja AK Gorica.  
Ocena: 4,9  
 
Sklep št. 34: 
Trener AK Gorica Zvonko Urbančič, ki je podal zgoraj omenjeni ugovor na diskavlifikacijo štafete, je dne 19. 9. 
2019 na Atletsko zvezo Slovenije poslal pritožbo na predmetno diskvalifikacijo. S strani uradnih oseb je bilo 
podano poročilo o skarjno neprimernem in nekulturnem obnašanju trenerja ob obravnavanem dogodku. 
Trener je v omenjeni pritožbi tudi sam potrdil, da je glavnega sodnika ozmerjal in mu izrekel nekaj kepkih, 
česar ne obžaluje. Trener v pritožbi navaja, da je tudi sam sodnik. Z obnašanjem na tekmovanju je tako kršil 
določila Etičnega kodeksa atletskih sodnikov Slovenije, kar pa ni bila njegova prva tovrstna kršitev, zato mu 
SO ASS izreka opomin. 
 
Skoki 
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov NE, nošenje rdečega traku DA. 
Delo posameznih žirij v redu. 
Poškodbe med tekmovanjem – Drugi dan, daljina pionirke, 2. skupina, tekmovalka štartna št. 14 si je v prvi seriji 
poškodovala gleženj, odstopila, ni prijavljena za zdravniško pomoč. 
Potrebno pa je omeniti: da je v vseh žirijah za skoke manjkalo AS, da so jih pripravniki in ostali uspešno 
nadomestili, da je bilo pomožno osebje bilo v različnih oblačilih, kratkih hlačah itd.  
Ocena: 4,8  
 
Meti 
Krogla – Zgornji rob ni poravnan z nivojem zemljišča izven kroga. Ni bilo ure za merjenje časa izvedbe poskusa. 
Disk – Ni bilo ure za merjenje časa izvedbe poskusa. Ni bilo vetrne nogavičke. 
Kladivo – Ni bilo ure za merjenje časa izvedbe poskusa.  
Kopje – Ni bilo ure za merjenje časa izvedbe poskusa. Ni bilo vetrne nogavičke.  



Delo posameznih žirij – Prvi dan je bil pri kladivu, disku in kopju samo en sodnik. Pomožnega osebja je bilo 
dovolj in so bili tudi marljivi. Nekaj problemov je bilo le z zapisnikarico in semaforistko, ki sta med tekmovanjem 
navijali za nastopajoče tekače, gledali na mobilni telefon in se pogovarjali z vsakim, ki je prišel mimo (tekmovalci 
iz domačega kluba). Naslednji dan sta bili na zahtevo zamenjani in je bila zapisničarka sodnica, na semaforju pa 
je bil drug pomočnik. Tekmovanje je potekalo nemoteno in hitro.  
Žirija pri suvanju krogle je prvi dan svoje delo opravljala solidno. Bili sta dve sodnici (vodja in zapisničarka). Drugi 
dan pa je sama vodja vzpodbujala tekmovalce na stezi. Po zaključku tekmovanja in pred pregledom zapisnika je 
vodja sodnikov izginila. Ni preverila pravilnosti zapisnika (rezultatov). Kljub temu, da se je večina sodnikov in 
pomožnega osebja zelo potrudila, pa se je pri samem delu poznalo, da nimajo ustreznega znanja.  
Mreža na metališču kladiva in diska ni bila nameščena (cca 1,5 m od tal, razdalja mreže od središča kroga je bila 
manjša kot 3 m), sploh prvi dan, ko je pihal močnejši veter. Napako smo sanirali kot se je v danem trenutku 
dalo. Semaforji so dotrajani (polomljeni), sodniški pripomočki tudi niso v najboljšem stanju.  
Ocena: 3,0  
 
 
Atletski miting v Celju, organizator AD Kladivar 
Celje, 20. 9. 2019 

Krogla – Trakovi za sektor in izstopne črte so bile postavljene površno. Pred tekmo je bilo vse urejeno.  
Semafor se ni uporabljal.  
Skok s palico – vse v redu. 
Potek tekme je bil tekoč. Nastopalo je malo tekmovalcev. Tekmovalci niso imeli štartnih številk.  
Ocena: 4,0 
 
 
Peteroboj reprezentanc pionirjev in pionirk (CRO– CZE– HUN– SLO– SVK), organizator AK Ptuj 
Ptuj, 28. 9. 2019 

Prijavnica 
Kontrola prisotnosti, dresov, reklam in tehničnih pripomočkov v redu, ni bilo seznama dresov. 
Delo je bilo zelo dobro organizirano in pripravljeno. Ekipa je imela dobro pripravljen prostor za prijavljene 
tekmovalce (boksi). Imeli smo samo eno kopijo zapisnikov, praviloma sta dva. Eden gre štarterju, drugi gre na 
cilj. Lahko bi imeli tudi eno večjo stensko uro, ki bi bila v pomoč tekmovalcem in sodnikom v prijavnici. Pohvala 
ekipi, ki je bila zelo številčna in dobro organizirana.  
Ocena: 5,0 
 
Teki 
Sodniška žirija na štartu je delovala dobro, prav tako tudi ekipa sodnikov na stezi. Povsem drugače je bilo s 
sodniško ekipo na cilju. Tako VSD na cilju ni uspel izmeriti tekmovalne čase na tekmovalni hoji na 3000 m, zato 
je v zapisniku samo razvrstitev. Še večja skoraj katastrofalna napaka se je zgodila na štafetnem teku 4 x 300 m 
mix, kjer je prišlo do okvare na foto finišu in so sodniki na cilju napačno razvrstili ekipi na 3. in 4. mestu, kar smo 
po posredovanju odpravili. Očitno nekateri sodniki zaradi fizičnih omejitev in starosti ne zmorejo več določenih 
sodniških funkcij, še posebno tistih, kjer se zadeve odvijajo zelo hitro, v delčku sekunde, zato bi bilo smiselno, da 
se jih razporedi na druge, prav tako potrebne in pomembne sodniške funkcije. Vodenje zapisnikov v cilju je bilo 
kljub dokaj izkušeni ekipi od začetka slabo, po dodatnih napotkih in skoraj stalni kontroli pa se je malo izboljšalo, 
a so se še vedno dogajale napake in popravki zapisov. 
Poškodbe med tekmovanjem – Na tekaškem delu tekmovanja se je zgodila ena poškodba, kjer je morala 
posredovati zdravniška služba. Pri teku na 300 m ovire pionirke je na oviri padla tekmovalka št. 165 Greta Dalma 
Veres (Madžarska). Razen udarca v ramo in odrgnin ni bilo zaznati drugih težav.  
Zelo dobro pripravljeno in vodeno tekmovanje.  
Ocena: 4,3 



Skoki 
Pri vodenju zapisnika je med tekmovanjem prišlo do pomote, ko se je naknadno ugotavljalo istovetnost v 
zapisniku zabeležene oznake z dejanskim tekmovalcem, ki je skakal. Sodniki morajo bolje paziti na tekmovalca, 
ki je pozvan in primerjati štartno številko s tekmovalcem na zaletišču.  
Višina – med tekmovanjem pionirk sta bila na stojalo pritrjena nosilca z več nivoji držal letvice, ki je namenjen 
treningu in ne tekmovanju.  
Skok s palico – Tekmovališče v redu, opremljenost sodnikov s pripomočki v redu. 
Daljina – Po tretji seriji so se tekmovalci motili (2 primera), ko skačejo avtomatsko za tekmovalcem kot so v 
prvih treh serijah. Vodja žirije je glasno opozarjal semaforistko. Takšne situacije je potrebno izvesti z umirjenim 
tonom in neopazno.  
Poškodbe med tekmovanjem – Pri skoku v daljino je tekmovalka Slovaške obsedela v jami. Zdravstveno osebje 
je nudilo prvo pomoč. Prva ocena je bila, da gre za poškodbo križnih vezi.  
Ocena: 4,0 
 
Meti 
Enotna oblačila NE, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku DA. 
Krogla – Prag je prekratek. Ni štoparic za merjenje časa. Vodenje zapisnika v redu. Kljub opozorilu, da se mora 
pri krogli meriti v ravnini praga, to sodnikom ni povsem uspevalo. 
Disk – Ni štoparic za merjenje časa. Vodenje zapisnika v redu. Pri disku je malo popustila koncentracija, zato je 
bila občasno dvignjena napačna zastavica. 
Kladivo – Sektor je bil preozek za 10 cm. Do tekmovanja smo napako odpravili. Ni štoparic za merjenje časa.  
Zaradi neizkušenosti je bilo na začetku prve discipline malce zmede pri vodenju zapisnikov. Zapisničarka ni pisala 
X za neveljavni met (puščala prazno polje). Po opozorilu GS je to popravila. Do konca tekmovanja se je 
zapisničarka že naučila, zato je bilo vodenje zapisnika korektno.  
Kopje – Sektor metališča asimetričen. Črte niso bile ravne. Do tekmovanja smo napako odpravili. 
Ni štoparice za merjenje časa. Zapisnik v redu.  
Delo posameznih žirij – Časi poskusov se niso merili.  
Dolgi meti so bili merjeni s teodolitom. Teodolit je bil izposojen pri Timingu. Meritve je izvajal Matjaž Novak, ki 
je po stroki geodet. Omenjeni nima sodniškega izpita. Pred začetkom in po koncu vsake discipline, so bile ob 
prisotnosti GS opravljene testne meritve. Zapisniki testnih meritev so v prilogi poročila.  
Ko je bilo treba popravljati sektorje je bilo malce nejevolje s strani vodje tehnične službe. Prav tako je bil 
nejevoljen, ko so bile s strani tekmovalcev in GS na vodjo naslovljene dodatne prošnje.  
Ocena: 4,8 
 
 
Ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U12 in U14, organizator AK Koper 
Koper, 28. in 29. 9. 2019 

Prijavnica 
Drugi dan je sodnica zadolžena za kontrolo orodja prišla z zamudo – napačna navodila o njenem prihodu, 
posledično se je začetek suvanja krogle začel s 5 minutno zamudo.  
Za kontrolo tekmovalcev so bile zadolžene 4 sodnice, ki so hkrati kontrolirale drese, tehnične pripomočke, itd., 
pa tudi pomagale voditi tekmovalce na tekmovališča in to predvsem tiste, ki so bili sicer prijavljeni, pa so za 
nekaj minut zamudili skupinski odhod. Naročeno jim je bilo, da počakajo v prijavnici na odhod, vendar so ali 
odšli po opremo, na WC, ali pa niso slišali (okrog prijavnice je bilo zelo veliko tekmovalcev).  
Kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov v redu. 
Opozarjanje na pravilno pripete štartne številke, nekaj tekmovalcev je nastopilo v klubskih majicah, med njimi je 
bila večina iz osnovnih šol. Na pasu hlačk nekaterih tekmovalk preveliki napisi proizvajalca.  
Prijavnica je bila zelo dobro organizirana, predvsem zaradi zadostnega števila osebja in odličnega vodje 
prijavnice.  



Dokončna prijava štafet, nekateri še vedno pozabljajo, da je treba poimensko prijavo oddati 1 uro pred 
predvidenim štartom in seveda v obrazec vnesti vse potrebne podatke in se podpisati.  
Ocena: 4,8 
 
Teki 
Sodniki niso imeli enotnih oblačil, nosili sodniških znakov in ne nosili rdečega traku.  
Priprava in vodenje zapisnikov ni bilo v redu. Prvi dan na cilju katastrofa, zato ni bilo možno napisati v zapisnik 
celotnega vrstnega reda. Drugi dan je bila na cilju druga sodnica in je potekalo bolje, vendar še vedno ne tako, 
kot bi moralo biti.  
Delo posameznih žirij – Sodnikov na stezi ni bilo. Bili so samo pri štafetnih tekih. Zastavice so imeli rdeče in bele. 
Prvi dan ni bilo zapisnikov za hojo. Sodnik je bil samo eden in je meril čas vsem tekmovalcem z mobitelom, ker 
po izjavi vodje tekmovanja nimajo štoparic in da bi vsak sodnik moral imeti svojo. Ker ni bilo zapisnikov, sem si 
zapisal ročne čase z mobitela in smo jih vnesli v zapisnik drugi dan. Drugi dan so se pojavile štiri štoparice, tako 
da je bilo vsaj nekaj časov.  
Ugovor je podal trener štafete AK Šentjur – Operater pri Timingu je v cilju spregledal enega tekmovalca pri teku 
na 600 m in ga ni razvrstil. To smo rešili pozitivno.  
Drugi ugovor je podal AK Kladivar – Atletinja je pri štafeti 4 x 200 m na zavoju tekla po notranji stezi, kar pa je 
trener Kladivarja zanikal. Po ponovnem pogovoru s sodnikom, ki je sporočil napako in je pri tem vztrajal, sem 
ugovor zavrnil. Ker so bili sodniki na stezi samo pri štafetah, ne vemo, kaj se je dogajalo pri tekih na 200 m.  
Pri hitri hoji sta imeli dve tekmovalki nepravilno opremo. Imeli sta dolge hlače in niso bila vidna kolena za 
ocenjevanje pravilnosti hoje.  
Pohvala pa gre sodnikom na štartu, ker so opravljali tudi delo Timinga.  
Ocena: 2,83 
 
Komentar SO ASS: 
Za merjenje časov pri tekih ni dovoljeno uporabljati mobitelov, temveč le štoparice. Izrecno v primerih, da ni 
štoparice za merjenja časa poskusov v tehničnih disciplinah, je moblni telefonski aparat dovoljen zgolj kot 
pripomoček. Pri tem mora biti onemogočeno klicanje oziroma mora biti aparat nastavljen na letalski način. 
 
Skoki 
Enotna oblačila, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku NE.  
Višina – Tekmovališče ni bilo pripravljeno. Pripravili smo ga skupaj in zavarovali odprtine korit za skok s palico. 
Ni bilo ure, rumene zastavice, vetrne nogavičke.  
Zapisnik: Drugi dan pisane končne višine v pripombe.  
Daljina – Poravnavanje mivke med samim tekmovanjem je bilo slabo (valovito doskočišče).  
Ni bilo ure, rumene zastavice, vetrne nogavičke.  
Delo posameznih žirij je bilo po začetnih težavah solidno.  
Poškodbe med tekmovanjem – Tekmovalka št. 83 Niki Mlekuž Kamarić je pri skoku v višino padla na palico. 
Manjša podpludba na hrbtu.  
Organizator bi lahko namestil velike dežnike (baje so bili v skladišču pod tribunami za primer dežja) na 
tekmovališče višine, kjer so bili tekmovalci daljši čas izpostavljeni žgočemu soncu.  
Na tekmovanju se je poznala odsotnost nadzornika terena. Neprimerno obnašanje trenerke Žive Cesar iz AD 
Kronos ob opozorilu GS naj zapusti tekmovališče. 
Ocena: 3,0 
 
Komentar SO ASS: 
Vse pogosteje opažamo neprimerna obnašanja trenerjev na atletskih tekmovanjih. Ker želimo, da se na 
strpen način preneha s takšnimi dogodki, SO ASS sprejema naslednji 
 
 
 



Sklep št. 35: 
Obnašanje trenerke Žive Cesar na Ekipnem PS za pionirje in pionirke U12 in U14, ki je potekalo v Kopru 28. in 
29. 9. 2019, in trenerja Zvonka Urbančiča na PS za pionirje in pionirke U16, ki je potekalo na Ravnah na 
Koroškem 14. in 15. 9. 2019, je bilo neprimerno. Združenju atletskih trenerjev Slovenije predlagamo, da 
opisano obnašanje obeh trenerjev ustrezno obravnava. V prihodnje bodo GS sodniki tovrstno nedopustno 
obnašanje sankcionirali z rumenim in/ali rdečim kartonom. 
 
Meti 
Enotna oblačila NE, nošenje sodniških znakov DA, nošenje rdečega traku DA. 
Krogla – Črte sektorja metališča so pobeljena z apnom in široke od 90 do 100 mm. Ni urejen prostor za 
tekmovalce (klop, senčnik).  
Zapisnike vodili sodniki z izkušnjami in ni bilo nobenih pripomb.  
Vortex – Preverjen in izmerjen kot sektorja metališča in je ugotovljeno, da je širši za 0,85 m. Na to opozorjen 
vodja tehnične službe in je takoj popravljen in pripravljen v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. Črte zaletišča 
zbledele, predvsem lok zaletišča, ni oznake na vzporednih črtah zaletišča. Ni urejen prostor za tekmovalce (klop, 
senčnik).  
Sodniki so imeli vse pripomočke, razen štoparice za štopanje časa izvajanja suvanja krogle (čas poskusa), 
uporabljali štoparico na mobitelu. Vodenje zapisnika v redu.  
Krogla – Prvi dan so delo opravljale tri sodnice zelo usklajeno in kot zelo dobro uigrana ekipa in brez kakršnih 
koli zapletov. Krogle je sodnica v metališču za tekmo U12 nosila do kroga po tri skupaj, ker ni bilo pomožnega 
osebja (sodnika) za vračanje orodja. Opozorjen vodja tekmovanja in je takoj poslal pomožno osebo, ki je nato 
vračala orodje do kroga.  
Drugi dan so delo opravljali štirje sodniki dobro ter usklajeno in uigrano. Sodnica v sektorju je tekmovalki s 
štartno št. 46 Tini Miličić Eržen iz AK Radovljica (U14) označila in izmerila dolžino meta, čeprav je krogla padla na 
črto sektorja. Opozorjena s strani GS in delegata, nakar se je rezultat označil kot neveljaven met.  
Vortex – Prvi dan je bil prihod sodnikov na tekmovališče z 12 minutno zamudo. Delo za U12 so opravljali trije 
sodniki in tri pomožne osebe (vračanje orodja, semafor in pomoč pri merjenju). Za U14 so delo opravljali štirje 
sodniki in tri pomožne osebe. Delo je potekalo zelo dobro in usklajeno.  
Drugi dan je delo sodnikov na disciplini potekalo dobro in v skladu z urnikom in pravili. 
Prvi dan je bil prihod tekmovalcev na tekmovališče za vortex z 20 minutno zamudo (prijavnica?). V zapisniku 
U14 vortex prijavnica ni označila, da sta dve tekmovalki že na stadionu, ker tekmujeta v drugih disciplinah. Na 
opozorilo GS v prijavnici se je to odpravilo in nismo zaznali nadaljnjih tovrstnih pomanjkljivosti.  
Drugi dan so bile zaradi zamude sodnice za tehtanje orodij krogle dostavljene na tekmovališče ob 13.35 uri torej 
5 minut po začetku tekmovanja po urniku. Tekmovalci U12 so se v tem času ogrevali z nestehtano kroglo. 
Začetek tekmovanja z 10 minutno zamudo.  
Pionirka U 14 Nuša Lužnik iz AK Slovenj Gradca s štartno št. 441 je v drugem poskusu sunila kroglo 14,07 m in 
izboljšala dosedanji rekord .  
Ocena:  krogla 4,7,  vortex 4,6 
 
Prvenstvo Slovenije v cestnem teku na 10 km in 7. konjiški maraton, organizator ŠD Konjiški maraton 
Slovenske Konjice, 29. 9. 2019 

Z enotno opremo ter sodniškimi znaki in kapami so bili sodniki dobro vidni.  
Delo sodniških žirij je bilo v redu.  
En sodnik je na cilju s štoparico meril čas in nadzoroval popis štartnih številk tekmovalcev, štirje sodniki pa so 
nadzorovali najnujnejše točke na trasi – razcep za drugi krog oziroma vstop v ciljni prostor ter točki na prečkanju 
glavnih cest, ki jih je z začasnimi zaporami nadzorovala policija.  
Prijavnica je bila dobro organizirana in natančna pri podajanju navodil tekačem. Kot že v preteklosti tudi tokrat 
pohvalna kooperativnost Timinga.  
Ponovno izredno dobro organizirana prireditev z ogromno skrbnega načrtovanja. Pohvalno upoštevanje vseh 
nasvetov in priporočil, ki jih organizator zbere po vsaki izvedbi tekmovanja. Prav tako se organizacijski odbor in 



tehnična služba trudijo odpraviti pomanjkljivosti iz preteklosti oziroma se nanje ustrezno pripravijo, kar 
pripomore k temu, da prireditev ohranjajo na izredno visokem nivoju.  
Na tekmovanju je bil izboljšan čas državnega rekorda v cestnem teku na 10 km v moški in ženski članski 
konkurenci. 
V nekaj primerih je bila potrebna pomoč izčrpanim tekmovalcem ob prihodu v cilj, sicer pa brez posebnosti.  
Ocena: 5,0 
 
 
AD 4.  
 
V spodnjem seznamu so prikazani udeleženci letošnjega posveta za glavne sodnike, tisti glavni sodniki, ki so v 
letu 2019 opravili vsaj eno sojenje v tej vlogi, ter sodniki ITO in NTO: 
 

Ambrožič Gabrijel 
Bezjak Aleš 
Cerjak Janko 
Cmok Luka 
Černe Žiga 
Fabjan Zarja 
Godec Igor 
Hočevar Jože 
Ilar Simon 
Janžovnik Aleš 
Jerbič Marija 
Jošt Andreja 
Kabaj Milan 
 

Klemenčič Stanko 
Koren Silvana 
Kotnik Andrej 
Kranjc Stane 
Lešnjak Jure 
Malnar Alenka 
Marinč Romana 
Matkovič Klemen 
Peternelj Branko 
Pintar Silva 
Piškur Benjamin 
Pogorevc Bojan  
Pretnar Nejc 
 

Selan Damijan 
Siračevski Slobodan 
Šegrt Ana 
Šturm Trupej Anita 
Tavčar Marjan 
Udovč Andrej 
Zavadlav Alenka 
Zdovc Damijan 
Zupančič Rajko 
Zupančič Samo 
Žefran Valentina 
Žerak Branko 
Areh Novak Majda 

Na seznamu ostajajo GS, ki v letu 2019 niso opravljali funkcije GS. Za podaljšanje licence GS v letu 2020 je 
zanje obvezna udeležba na letnem posvetu GS, ki bo v mesecu aprilu 2020. 
 

1. Kor  Deberšek Kaja 
2. Kor  Pori Pavli 
3. Kp  Frankovič Klavdij 
4. Lj  Brinc Franc 
5. Mb  Podgornik Borut 
6. Sl. Bis. Pirš Jure 
7. Vel  Molnar Matija 
8. Vel  Pungartnik Darjo 
9. Vel  Vtič Suzana 
 
Sklep št. 36: 
SO ASS potrjuje seznam GS z licenco za leto 2019. 
 
Seznam predavateljev za sodniške tečaje: 
 

Gabrijel Ambrožič  – osrednja Slovenija, Gorenjska in Primorska 
Andrej Udovč   – osrednja Slovenija in Primorska 
Andrej Kotnik   – Jugovzhodna Slovenija 
Marija Jerbič   – Jugovzhodna Slovenija 
Andreja Jošt   – Savinjska in Koroška in Primorska 
Aleš Janžovnik   – Savinjska in Koroška 
Janko Cerjak   – Savinjska, Koroška in Štajerska 
Igor Godec   – Štajerska in severna Slovenija 
Aleš Bezjak   – Štajerska in severna Slovenija 



Sklep št. 37: 
SO ASS potrjuje seznam predavateljev za obdobje 2019 in 2020. 
 
 
AD 5. 
 
Redni letni sestanek Sveta atletskih sodnikov Slovenije bo na sedežu AZS v soboto, 7. 12. 2019, ob 9. uri. 
Predlagala naslednji dnevni red: 
1. Pozdrav predsednice SO ASS 
2. Podelitev priznanj 
3. Izvolitev vodje sestanka in zapisnikarja 
4. Poročilo predsednice o delu SO ASS v letu 2019 
5. Analiza sojenj v letu 2019 in razprava 
6. Program dela SO ASS in zborov v letu 2020 z razpravo 
7. Razno 
 
Sklep št. 38: 
Redni letni sestanek Sveta atletskih sodnikov Slovenije za leto 2019 bo v soboto 7. 12. 2019 s pričetkom 
ob 9. uri, v sejni sobi AZS. Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana. 
 
 
AD 6.  
 
Predstavitev vsebine delovnega sestanka sodnikov tekmovalne hoje, ki je bil 8. 3. 2019 v prostorih AZS ter 
predlog sklica 2. sestanka, kjer bo opravljena analiza dela v iztekajoči sezoni. Posodobi se priročnik za 
tekmovalno hojo. 
Sodniki za tekmovalno hojo pred ali po koncu discipline sodijo tudi ostale discipline na tekmovanju, na 
katere so razporejeni s strani VST. 
 
 
AD 7. 
 
Pod točko razno razprave ni bilo. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 21.45. 
        Strokovni odbor ASS 

Predsednica 
Andreja Jošt 


