STROKOVNI ODBOR ATLETSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
Letališka cesta 33, 1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (01) 520 69 14
Fax: +386 (01) 520 69 16
e-pošta: strokovni.odbor.ass@gmail.com
http://www.atletska-zveza.si

Zapisnik
2. redne seje SO ASS, ki je bila v torek, 5. 10. 2021, ob 16.30, v sejni sobi AZS, Letališka cesta 33c v Ljubljani.
Prisotni: Andreja Jošt, Silva Pintar, Igor Godec, Andrej Udovč, Klemen Matkovič in Andrej Kotnik
Odsoten: Gabrijel Ambrožič
Prisoten s strani AZS: Zdravko Peternelj
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 1. redne seje
Pregled dogajanj med sejama
Pregled poročil glavnih sodnikov
Pritožba – tekmovalna hoja
Sodniška oprema
Razno

AD 1.
Na zapisnik 1. redne seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje SO ASS.
AD 2.
Obravnavali smo tekom leta večkrat izraženo problematiko plačevanja sodniških taks. V pripravi je
Strategija razvoja slovenske atletike od 2022 do 2032, zato se z morebitnimi spremembami počaka do
sprejetja tega dokumenta, do takrat pa veljajo priporočila, ki so bila objavljena v 9. točki zapisnika 8. redne
seje SO ASS, ki je bila 28. 2. 2019, in ki so objavljena tudi v Priročniku za atletsko sezono 2021 v 17. točki na
strani 57.
S strani nekaterih organizatorjev je bila podana pripomba, da so stroški plačila glavnih sodnikov visoki. Z
namenom zmanjševanja stroškov strokovni odbor predlaga, da se v prihodnje delegira glavne sodnike tudi
za tekmovanja v domačem kraju. Za leto 2022 bo poskusno po vzoru delegiranja delegatov pripravljen
seznam glavnih sodnikov za posamezna tekmovanja že pred začetkom sezone, pri čemer bo poudarek na
enakomerni obremenitvi glavnih sodnikov in znižanju njihovih stroškov.
Sklep št. 2:
V novembru bo organiziran posvet glavnih sodnikov. Zbore pozivamo, da spodbudijo obstoječe glavne
sodnike k udeležbi na posvetu in da predlagajo nove kandidate za glavne sodnike.

AD 3.
GS POROČILA 2021 OD 1. 5. DO 31. 5.
8. 5. 2021

APS ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLAJŠE MLADINKE
(organizator AK Velenje)

SKUPNA OCENA GS: 4,2

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov
Ugovori

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

NE

OCENA GS

4,6

Prijavnica je začela z delovanjem po urniku za tekmovanje in je bila opremljena z vsemi potrebnimi
pripomočki in obrazci. V prijavnici je bila stenska ura kot pomoč sodnikom in atletom za pravočasno prijavo
in odhod na tekmovališča. Urnik za tekmovanje je bil postavljen v prijavnici in pred vhodom v prijavnico.
Zapisniki so bili pregledno zloženi po urniku za tekmovanje v vseh disciplinah. Prijavnica je imela sredstva za
razkuževanje rok. Pri varnostnih ukrepih je bila zahtevana distanca med tekmovalci, v prijavnici se je lahko
zadrževala samo 1 skupina. Odhod na tekmovališča je bil brez mobilnih telefonov in tehničnih pripomočkov.
Ostale pripombe: Zaradi nepravočasno javljanje v prijavnici in odhod na tekmovališča po 142. členu t. 4.5 je
bilo dodeljeno 11 rumenih kartonov, ki so evidentirani v štartni listi in zapisnikih. Kot razlog za zamujanje so
nekateri navedli zastoj na cesti, ostali pa, da so se ogrevali pa zamudili. Sodniki v prijavnici so delali zelo
organizirano. Odhod tekmovalcev na tekmovališča za teke je bil v organizaciji prijavnice, za tehnične
discipline pa v organizaciji sodnika tehničnih disciplin. Prijave za štafetne teke so pravočasno predane v
prijavnico. Komunikacija sodnika prijavnice z delegatom, Timingom in ostalimi sodniki je bila zelo dobra. V
celoti so sodniki v prijavnici delali zelo uspešno in organizirano.
Sklep št. 3:
V primerih, ko ekipe organizatorjem ali delegatu sporočijo, da zaradi višje sile (npr. zastoji v prometu)
zamujajo na tekmovanje in delegat oceni, da je bila zamuda opravičena, se tem tekmovalcem ne dodeli
rumenih kartonov.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,0

Glavni sodnik za teke je prišel na tekmovanje brez opravljenega Covid testa. Organizator mu je ponudil
možnost za testiranje pred pričetkom tekmovanja, ki jo je zavrnil. Vodstvo tekmovanja mu ni dovolilo
opravljati sodniške funkcije, zato ga je nadomestil glavni sodnik domačega zbora.
Komentar SO:
Z imenovanim GS za teke je bil opravljen razgovor s predsednikom Ttk, ki mu je izrekel ustni opomin.

SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,3

Zapisnik pri višini je vodilo mlado dekle, ki ni sodnica in ni imela osnov za to delo. Z mojo edukacijo in
sprotnim nadzorom smo tekmo pripeljali do konca brez pritožb in ugovorov. Enako je bilo pri skoku s palico,
a boljše kot pri višini, ker je zapisnik vodila študentka.
Delo posameznih žirij: Težko je bilo na višini. VSD je zamujala na tekmovališče, ni skrbela za popolnitev
žirije, nerodna pri meritvi naslednje višine, njen položaj-mesto pri izvedbi skoka ni bil pravilen….
Komentar SO:
Naloga GS je, da ukrepa in poskrbi, da je sojenje ustrezno in so spoštovana pravila.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
DA
v redu
DA
v redu
DA
v redu
NE
OCENA GS

4,0

Delo posameznih žirij je potekalo počasneje kot po navadi, ker je bilo malo atletskih sodnikov, pomočniki
pa so se morali najprej seznaniti z delom, ko so se »ogreli« je delo potekalo bolj z zmernim tempom.
Uporaba ure za dovoljen čas poskusa ni bila dosledna, vendar ni prihajalo do izkoriščanja.
Disciplina tekmovalcev: Brez pripomb glede vedenja na tekmovališču, atleti so zamujali s prihodom na
tekmovanje zaradi zastojev na avtocesti – kar pa so sporočili vnaprej in jim je bilo po dogovoru z delegatom
dovoljeno nastopiti, prejeli pa so rumeni karton v prijavnici.
Ostale pripombe: Tekmovalci v disku so prišli na tekmovališče, ko so bile tekmovalke metalke kladiva šele v
4. seriji. Prijavnica ni spremljala dogajanja na terenu. Tehtnica NOVA-150, SI M_3-30, serijska številka

110743, atest velja do 30.9. 2021. Kontrolirano orodje je bilo označeno z belo nalepko 1x0,5 cm z oznako
VEL in napisan datum.
Merjenje metov je razen v metu krogle potekalo s teodolitom podjetja PV Velenje. Operater-geodet je vsak
met izmeril in ročno množil s koeficientom, kar je upočasnilo merjenje. Timingov teodolit z računalnikom je
bil na mitingu v Splitu. Teodolit in ročni meter sta pri poskusnih merjenjih pokazala 1 mm odstopanja.

8. 5. 2021

PS V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU ZA PI IN PE U 12
(organizator AD Štajerska MB)
SKUPNA OCENA GS: 4,7

MNOGOBOJ MOŠKI
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

PRIJAVNICA:
Seznam dresov
Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

DA
v redu

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Elektronsko merjenje časov

Timing LJ

Test pištole

0,0005

Vetromer

DA

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

SKOKI:

METI:
Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

DA

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
OCENA GS

4,7

Test pištole: v redu - 8. 5. 2021 ob 9:13 (priloga)
Daljina in vortex: sodniki brez ure za čas poskusa.
Delo posameznih žirij: potek celotnega tekmovanja - brez zapletov!
MNOGOBOJ ŽENSKE
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

PRIJAVNICA:
Seznam dresov
Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

DA
v redu

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

Test pištole

v redu

Vetromer

DA

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

SKOKI:
Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

METI:
Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
OCENA GS

4,7

Ostale pripombe: Pripomb na tekmovanje nimam. Organizator je korektno izpeljal tekmovanje, kljub temu,
da je sodilo kar nekaj mladih sodnikov, od katerih so nekateri imeli priložnost sploh prvič soditi na atletskih
tekmovanjih.
Pri dekletih je v 1. skupini teka na 300 m, prišlo do prestopa tekmovalke Kranjc Tjaše (Ptuj 2) v obeh
krivinah (na 200 m in na 100 m). Sodniki so prestop takoj sporočili, diskvalifikacija pa je bila ustrezno
zabeležena na zapisnik, prav tako imena sodnic, ki sta prestop opazili.

9. 5. 2021

PS V POSAMIČNEM IN EKIPNEM MNOGOBOJU ZA PI IN PE U 14
(organizator AD Posočje Tolmin)
SKUPNA OCENA GS: 5,0

MNOGOBOJ MOŠKI
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

PRIJAVNICA:
Seznam dresov
Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

DA
v redu

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Elektronsko merjenje časov

Timing LJ

Test pištole

0,0006

Vetromer

DA

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

SKOKI:

METI:
v redu
NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

5,0

Vsi sodniki so dosledno uporabljali vse predpisane pripomočke. Po začetnih težavah, tudi zaradi določene
neizkušenosti, sodniške ekipe za merjenje časov, je bilo kasneje vse zelo dobro vodeno.
Delo posameznih žirij: Priprava in vodenje zapisnikov je bilo zelo dobro. Izjemno mlada sodniška ekipa je
bila ODLIČNA!
Disciplina tekmovalcev je bila na izjemno visoki ravni! Dosledno se je upošteval Protokol za izvedbo
atletskih tekmovanj po Priporočilih NIJZ o izvajanju vadbe in tekmovanj.
Ostale pripombe: Izjemno dobro in lepo pripravljeno in vodeno tekmovanje. Prijetno je bilo čutiti in tudi
videti tekmovalno željo, a hkrati prijateljsko vzpodbujanje med mladimi tekmovalci. Istočasno pa se je
videla velika vnema organizatorja, da bi bilo tekmovanje čim bolje organizirano. BILO JE IZJEMNO,
ČESTITAM!
MNOGOBOJ ŽENSKE
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

PRIJAVNICA:
Seznam dresov
Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

DA
v redu

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Test pištole

v redu

Vetromer

DA

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

SKOKI:

METI:
v redu
NE
OCENA GS

5,0

Daljina: Cona odriva je bila dovolj blizu doskočišča, tako da je bila zagotovljena varnost tekmovalk. Sodniška
ekipa je imela vse potrebne pripomočke. Sodnica zapisničarka je dobro vodila zapisnik, prav tako je glasno
ponovila izmerjen rezultat.
Vortex: Organizator je pripravil dva sektorja, na južni strani štadiona so vortex metale pionirke, na severni
strani pa pionirji. Sodniška ekipa je imela vse potrebne pripomočke.
Delo posameznih žirij: Vse sodniške žirije so delovale dobro. Kljub pomanjkanju izkušenj glede na število
sojenj, so se vsi trudili po svojih močeh. Upoštevali so predloge in nasvete GS in delegata AZS ter tako
izboljšali svoje delo.
Ostale pripombe: Tekmovanje je bilo glede na organizacijo in sam potek zelo dobro izpeljano. Sodelovanje
med vodjem tekmovanja, vodjem sodnikov in GS ter delegatom AZS je bilo vzorno. Pri vsaki disciplini je bilo
postavljeno dovolj zaščite pred morebitnim dežjem ali soncem, tekmovalcem je bilo na razpolago dovolj
klopi. Poskrbeli so tudi za varnost vseh udeležencev glede ukrepov COVID. Pri tekih na 60 m je nastala rahla
zamuda, nekaj je bilo pobegov, vendar se je ta zamuda tekom tekmovanja izničila. Sodniške ekipe so bile
glede na število sojenj mlade in kljub malo sodniškim izkušnjam se je videlo, da imajo željo in zagon, da bi
tekmo čim bolje izpeljali in so bili pripravljeni sprejeli kakršen koli nasvet.
Takih ekip in tako izpeljanega tekmovanja si lahko samo želimo, da bi jih bilo čim več.

15. - 16. 5. 2021

KVALIFIKACIJE APS ZA ČLANE IN ČLANICE
(organizator AK Ptuj)

SKUPNA OCENA GS: 4,7

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov
Ugovori

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

NE

OCENA GS

4,9

Na tekmovanju je bilo zelo dobro poskrbljeno za razvrščanje tekmovalcev v prijavnici, posebej v disciplinah,
kjer je bilo več skupin atletov. Urnik prihoda in odhoda iz prijavnice je ob upoštevanju ukrepov, delegat
pripravil skrbno in natančno. Občasno sem opozorila sodnike v prijavnici na opozarjanje tekmovalcev glede
vnosa nedovoljenih tehničnih pripomočkov.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

0,0002

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,9

Vetromer: Meritve hitrosti vetra so se opravljale in zapisovale avtomatsko, preko daljinske elektronske
meritve hitrosti vetra.
Delo posameznih žirij: Sodniške žirije so delovale dobro. Dokaj neizkušen štarter in mlad pomočnik sta
delovala suvereno in sta dobro sodelovala, tako da ni bilo niti enega napačnega štarta. Štarter je bil na
začetku pri najkrajših tekih, pri strelih dokaj hiter, kar je po priporočilu in poteku tekmovanja popravil.
Sodniška žirija na cilju je ob vodenju izkušenega VSD delovala dobro in tudi hitro, tako da ni bilo prav
nobenega čakanja. Vodenje zapisnika na cilju je bilo oteženo, saj je zapisničarka istočasno bila tudi
časomerilka, pa tudi deževno vreme je motilo in oteževalo pisanje zapisnika, a kljub temu ni bilo skoraj
nobenih napak. Ekipa sodnikov na stezi je bila malo številčna, edino za štafetni tek je bilo dovolj sodnikov na
stezi.
Vremenski pogoji: Prvi dan, 15. 5. 2021, je pri tekih članic na 100 m ovire začelo deževati, pred štartom
edine skupine za tek 110 m ovire za člane, pa se je hudo ulilo, zato smo tekmovanje za 25 minut prekinili.
Nato se je vreme izboljšalo in je tekmovanje potekalo brez prekinitev in težav za tekmovalce. Drugi dan,
16.5. 2021, je bilo vreme zelo primerno za tekmovanje, prijetna temperatura okoli 20° C, veter v ciljni
ravnini pa dokaj močan, a večinoma v dovoljenih mejah, kar se kaže na dobrih rezultatih kratkih tekov!
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki
Priprava tekmovališča _ DALJINA

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,9

Troskok: Tekmovališče je bilo ustrezno pripravljeno, peska v jami za doskočišče je bilo dovolj. Tekmovalo se
je z dveh desk: v moški konkurenci na 11 m in 13 m, v ženski na 9 m in 10 m. Odrivni deski na 9 in 10 m sta
bili označeni z belo kredo, indikatorsko deščico je nadomestila peščena obloga, ki se je urejala s šablono.
Klasični indikatorski deščici sta bili dve, po pravilih sta bili prekriti s plastelinom.
Ostale pripombe: Tehnični sestanek se je pričel ob napovedani uri, udeležilo se ga je le nekaj vodij ekip.
Tekmovanje je potekalo po urniku, urnik je bil spoštovan. Pri ženskem skoku v višino je bilo s strani
nekaterih vodij ekip, ki niso bili prisotni na tehničnem sestanku, nekaj poskusov vplivanja na GS glede
načina dvigovanja letvice. Ker je šlo za dogovor, ki je bil sprejet in podan v tehničnih navodilih, ni bilo
spreminjanja.
Med tekmovanjem v troskoku članic sta tekmovalki št. 10 Kaja Maltarič, AKR in št. 12 Eva Pačnik, AKR po
prvih treh serijah izrazili željo, da bi nadaljevali skakanje z odrivne deske na 10 m in ne več na 9 m. Bilo jima
je odobreno. Drugega dne je odpadlo tekmovanje v troskoku člani, ker se na tekmovališču niso pojavili
prijavljeni tekmovalci.
METI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu
DA
v redu
NE
OCENA GS

4,2

Enotna oblačila NE, nošenje sodniških znakov, nošenje rdečega traku DA
Krogla 1. dan voda v krogu – odstranjevanje z metlo.
Kopje
Tekmovališče : 15. 5. - teodolit
Tekmovališče: 16. 5. - 2. dan – kovinski meter. Bila je zamuda pri metu kladiva in diska.
Glede na to, da sta tekmovala samo dva tekmovalca, so uporabljali kovinski meter (delegat).
Delo posameznih žirij: Največ sodnikov z zelenim znakom. Žirije so menjali, da bi bile žirije vedno dovolj
številčne.
Vreme v soboto oblačno, popoldne dež in ploha, v nedeljo vetrovno, oblačno. Močan veter v nedeljo .
Ostale pripombe: Kladivo in disk sta se malo prekrivala (med njima je bil na urniku določen tudi met
krogle). Prenos teodolita je potekal od konca meta kladiva – prvi dan 35 min. Glede na to, da je bilo treba
teodolit prestaviti z enega dela štadiona na drugi del, se je porušil celoten urnik tekmovanja v metih.
Delegat je predlagal, da sodimo met kopja samo s kovinskim metrom, ker sta tekmovala samo dva
tekmovalca.

Komentar SO:
GS mora biti v pomoč sodniški žiriji in teh. službi kadar je potrebno premikati teodolit, da se delo izvede
hitro, učinkovito in strokovno in se ne izgublja dragocenega časa za tehnično ogrevanje tekmovalcev.

15. 5. 2021

Ekipno PS za PI in PE U-16
(organizator AK Koper)

SKUPNA OCENA GS: 3,5

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

NE

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov
Ugovori

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

NE

NI v redu
OCENA GS

3,0

Seznam dresov: Ni bilo seznama klubskih dresov! Kontrola dresov se je delala »na pamet«.
Priprava obrazcev: Ni bilo zapisnikov, sodniki so jih dobili šele, ko je bilo delo v prijavnici že v polnem teku.
Zaradi zamude v prijavnico je bil dan YC tekmovalki s št. 429
Ostale pripombe: Vodja in sodniki bi morali biti v prijavnici preden se začne samo delo prijavnice.
Zapisniki bi morali biti pripravljeni in urejeni že pred začetkom delovanja prijavnice, prav tako razobešeni
urniki, da bi delo teklo gladko.
Prijavnica naj ne bo zbirališče za sodnike. Sodniki ne navijajo za tekmovalce – v prijavnici, za ta namen je
tribuna.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

0,0008

Priprava in vodenje zapisnikov

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Ugovori

DA

Delo posameznih žirij
Disciplina tekmovalcev

NI v redu

v redu

NI v redu

v redu

OCENA GS

3,0

Priprava in vodenje zapisnikov: na cilju premalo sodnikov, zapisnike vodil VSD cilja.
Opremljenost sodnikov s pripomočki: pomanjkljivo
Delo posameznih žirij: Ni v redu. Sodnikov na stezi ni bilo. Bili so samo pri štafetnih tekih. Na cilju so merile
osebe, ki niso bili sodniki.
Ugovori in njihove rešitve
A. Ugovor je podala trenerka štafete AK Sežana Čas : 18,38 Datum : 15. 5. 2021
B. Opis ugovora: Trenerka je podala ugovor, da je bila pri predaji ovirana njihova tekmovalka. Po pogovoru s
sodnikom na predaji, kateri ni videl nobenega oviranja, sem ugovor zavrnil.
C. Rešitev ugovora: negativen
Ostale pripombe: Pohvala gre tehnični službi, katera je hitro in pravilno prestavila ovire iz 80 m ovire na
100 m ovire. Prav tako so imeli že označen predajni prostor za štafetni tek na 4 x 300 m.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki
Priprava tekmovališča _ DALJINA
Opremljenost sodnikov s pripomočki

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Vetromer

DA

Priprava in vodenje zapisnika

NE

NI v redu

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,18

Daljina: Opremljenost sodnikov s pripomočki: brez semaforja, brez rdečega traku in brez ure (M)
Vetromer zapisnik: pri Ž manjša napaka, pri M povsod brez predznakov
Troskok: Opremljenost sodnikov s pripomočki: brez semaforja
Vreme - Nekoliko vetrovno s posameznimi močnejšimi sunki, a primerno toplo in pretežno jasno. Pri skoku
v daljino (ženske) so imele burjo v prsi, moški pa v hrbet. Pri troskoku pa vsi v hrbet. Pri skoku s palico je bila
burja bočno levo, pri višini pa v prsi.
Ostale pripombe: Pri skoku v daljino (Ž) naj bi vodja sodnikov prišla z zamudo, a je sploh ni bilo, zato sem
kasneje za vodjo določil zapisničarko, ki je razen sodnice v jami edina imela opravljen izpit za sojenje. Pri
prvi skupini sem moral v začetku veliko pomagati, nato pa so delo opravili zelo dobro, enako je bilo v drugi
skupini. Ni bilo semaforja, ni bilo rdečega traku, manjša napaka pri zapisniku vetromera. Pri daljini ni bilo
semaforja, ure in rdečega traku, pri zapisniku vetromera so povsod manjkali predznaki. Pri troskoku ni bilo
semaforja. Pri skoku s palico in v višino so imeli vse pripomočke – sojenje je bilo na zelo visokem nivoju –
vzorno.
Vsi sodniki in pomožni sodniki so svoje delo opravili zavzeto in hitro (razen omenjenih napak pri zapisniku
vetromera) zato je velika škoda, da organizator ni poskrbel potrebnih pripomočkov tudi pri skoku v daljino
in troskoku ter nadomestnega VSD za skok v daljino za ženske, zaradi česar sta bili ti dve disciplini ocenjeni
slabše. Še enkrat moram pohvaliti vse prisotne sodnike za opravljeno delo.
Tekmovalci (zlasti ženske) ne upoštevajo navodil iz Priročnika za leto 2021 (4.1.12.1. Logotip reklame na
tekmovalni opremi na tekmovanjih v Sloveniji). Eden od klubov ima na dresih natisnjene reklame vsaj pet
sponzorjev.
Komentar SO:
Ker so dresi klubski in tekmovalci na to nimajo vpliva mora organizator v prijavnici zagotoviti lepilni trak s
katerim se bo na opremi prelepilo reklamne napise, ki niso v skladu s pravili.
Pred naslednjim tekmovanjem v Kopru bo SO opravil obisk v Kopru ter sestanek z vodstvom kluba.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu
NE
v redu
DA
NI v redu
DA
v redu

Delo posameznih žirij

v redu

Disciplina tekmovalcev

v redu

Ugovori

NE
OCENA GS

4,0

Krogla: pri suvanju krogle za pionirje ni bilo semaforista
Disk: v bodoče je potrebno paziti na postavitev šotora in semaforja, da imajo gledalci, trenerji nemoten
pogled na semafor.
Kladivo: Pri pionirjih tekmovališče ni bilo pravočasno pripravljeno. Vložek v krogu je manjkal, sodniki niso
bili pravočasno na tekmovališču, orodje je bilo dostavljeno prepozno.
Kopje: Zapisničarka je prevečkrat ponavljala enake napake pri klicanju posameznikov (priimke narobe
izgovarjala). Sodnica v polju je preveč metov, ko je kopje padlo ploskoma, sodila kot veljavne.
Ugovori in njihove rešitve
A. Ugovor podal: trener KRKE Novo mesto Čas 15,50 Datum 15. 5. 2021
B. Pri pionirkah (met kladiva) je bil na semaforju objavljen in v zapisniku zapisan napačen rezultat. Prišlo je
do napake pri odčitavanju z računalnika. Napaka je bila takoj odpravljena v zapisniku, niso pa bili obveščeni
trenerji. Prišlo je do pritožbe po razglasitvi uradnih rezultatov. Trener je dobil možnost vpogleda v zapis na
računalniku, ki je povezan s teodolitom. V bodoče priporočam, da se računalnik zastre s senčnikom, zaradi
lažjega odčitavanja.
C. Trenerju je bila podana obrazložitev o nastali napaki in možnost vpogleda v računalnik merilne naprave,
ki avtomatsko beleži rezultate in čas meritve. Predstavnik AK KRKA Novo mesto se je z obrazložitvijo strinjal.
D. Datum in čas rešitve ugovora: 15. 5. 2021 ob 16,05
Ostale pripombe: Na začetku tekmovanja je prišlo do zapletov pri tehtanju orodja. Pripombe posameznih
tekmovalcev zaradi neregularnosti njihovih orodij. Skupaj smo prisostvovali ponovnemu merjenju, tehtanju
orodij. Pripomba je, da je miza na kateri je bila postavljena tehtnica bila nestabilna (zibala se je in s tem tudi
tehtnica). Po korekciji te napake se je zadeva uredila.
Komentar SO:
Tehnične službe morajo za kontrolo orodja urediti ustrezen prostor, ki je na ravni in stabilni podlagi.

22. in 23. 5. 2021

APS za starejše mladince in starejše mladinke
(organizator AD MASS Ljubljana)

SKUPNA OCENA GS: 4,3

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov
Ugovori

v redu
NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu
OCENA GS

5,0

Disciplina tekmovalcev: Znova se je izkazalo, da je zelo dobro pripraviti ustrezen urnik javljanja v prijavnici
in odhoda na tekmovališče za posamezne discipline. Še vedno pa posamezni tekmovalci niso upoštevali
pravila za prijavo v prijavnici po določenem urniku. Zato so bili izdani rumeni kartoni. Morda samo v
razmislek, zgodili se je, da je tekmovalec odšel na tekmovališče mimo prijavnice, ko je disciplina že potekala
oz. se ni javil v prijavnici. Prejel je rumeni karton. Drugi tekmovalec oz. trener je vprašal, kdaj bomo klicali
tekmovalce za met kopja. Tekmovalci so skoraj že končali s tekmovanjem in mi je pokazal urnik podelitve.
Morda je nekatere trenerje in tekmovalce urnik podelitev malo zmedel, ker niso dobro pregledali razpisne
dokumentacije oz. štartne liste.
Ostale pripombe: Na voljo je bila dodatna pomoč za vodenje tekmovalcev na tekmovališče. Dana so bila
navodila za upoštevanje razdalje in zapuščanje tekmovališča. Zaradi neprijetnega vremena smo morali
poskrbeti za ustrezno zaščito pred vetrom in dežjem, drugače ne bi bilo možno delati v takšnem mrazu, ker

je lokacija izpostavljena in brez zaščite. Morda bi bilo v prihodnje smiselno razmišljati, da se poskrbi na nek
način za ustrezno zaščito (dež, veter ali sonce).
Komentar SO:
Uvedba urnika za prijavnico in za podelitve je bila na dvoranskih tekmah zelo dobro sprejeta in
upoštevana zato s to prakso nadaljujemo tudi na stadionih!
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

NI v redu

Oprema tekališča

NI v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

NI v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,8

Test pištole: 1. dan 0,0002 2. dan 0,0004
Priprava in vodenje zapisnikov: Nekaj težav je bilo le z njihovo dostavo, na razpolago je bil le en izvod, ki je
bil najprej dostavljen štarterjem in šele nato cilj – prvi dan. Drugi dan v redu. Štarterji so uporabljali bilten.
V bodoče naj bosta narejena dva izvoda in na obeh označena prisotnost tekmovalcev v prijavnici.
Tekališče: je v slabem stanju, zato je tudi predvidena obnova štadiona
Oprema tekališča: ni v redu, zastarela in zelo v slabem stanju.
Delo posameznih žirij: Štarterji so svoje delo opravili dobro, težav z elektroniko prvi dan ni bilo. Drugi dan je
bilo zaradi močnega dežja in vetra nekaj težav pri izvedbi teka na 200 m. Posledično je bil ponovljen tek
prve skupine mladink in to po nastopu osme skupine. Na stezi so bili trije stalni sodniki, ki so potrebovali
nekaj napotkov, postavljanje stožcev – na prehodni črti za 800 m in premikanje stožcev pri vodni zapreki ta
tek na 3000 m zapreke. Občasno so jim pomagali sodniki, ki še niso začeli z delom oz. so ga že končali, še
posebej je bila pomoč potrebna pri štafetnih tekih. S sodniki na stezi so bile slabo pokrite discipline tekov
čez ovire.
Ugovori in njihove rešitve
A. Ugovor podal: ni bilo ugovora, a so za pojasnila zaprosili atletinja ter predstavnika dveh klubov
B. Opis dogodkov za pojasnila:
- atletinja Kronosa št. 207, ki je bila diskvalificirana zaradi prehitrega štarta – čl.16.8.
- predstavnik Kronosa, zaradi diskvalifikacije štafete 4 x 400 m mladinci zaradi menjave mesta pred izvršeno
predajo – čl.24.20.
- predstavnik Velenja, zaradi oviranja njihovega tekmovalca v štafeti 4 x 100 m v tretji predaji. Tekmovalec
SG je pri pobiranju palice oviral tekmovalca Velenja. Tekmovalec SG s tekom niti ni nadaljeval, pa tudi sicer
je predstavnik Velenja ocenil, da je bil zaostanek njihove štafete že prevelik, da bi lahko dohiteli štafeto, ki
je bila pred njihovo.
Vreme : Prvi dan: je tekmovalce na kratkih progah oviral premočan veter spremenljive smeri.
Drugi dan pa že skoraj ni mogel biti slabši, močan veter, ki je spreminjal smer, večino časa je tudi močno
deževalo, poleg tega pa je bilo tudi zelo hladno. Veter se je umiril proti koncu tekmovanja, prav na koncu pa
je prenehalo tudi deževati.
Disciplina tekmovalcev: primerna, nekaj nestrpnosti je bilo pri tekmovalcih štafet 4 x 400 m.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Nošenje sodniških znakov

Priprava in vodenje zapisnika

DA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

3,75

Višina: v nedeljo popoldan se je tekmovanje v skoku v višino za starejše mladince in starejše mladinke pred
začetkom ogrevanja preselilo v dvorano, semaforja in ure niso prenesli v dvorano. Dva pomočnika sta bila
na stojalih, ena pomočnica na semaforju.
Skok s palico: Pri vsakem padcu letvice, je vodja discipline razkužil letvico. Dva pomočnika sta bila na
stojalih.
Daljina: V nedeljo popoldan se je tekmovanje v skoku v daljino za starejše mladince pred začetkom
ogrevanja preselilo v dvorano. Treba je bilo prekopati in zaliti jamo ter pripraviti desko. Semaforja in ure se
ni preneslo v dvorano. Tekmovanje je sicer potekalo precej hitro, večina tekmovalcev je potrebovala za skok
manj kot 30 s.
Troskok: V soboto so tekmovalke skakale z 8 in 9- metrskega odskočnega mesta, v nedeljo pa tekmovalci z 9
in 11-metrskega odskočnega mesta.
Delo posameznih žirij: Zaradi pomanjkanja atletskih sodnikov, so manj zahtevna mesta zapolnili pomočniki.
Tako smo imeli v skoku s palico ob stojalih dva pomočnika, enako pri skoku v višino. Močni sunki vetra so
onemogočali razumljivo komunikacijo med sodniki ter med sodniki in atleti, zato so vodje disciplin več časa
namenili sporočanju rezultatov in kontroli pravilnega zapisa rezultatov. Tudi atlete je bilo treba večkrat
poklicati, ker se ni dobro slišalo.
Vremenski pogoji: vetrovno in oblačno z močnimi sunki vetra, v nedeljo tudi dež in nizka temperatura.
Ostale pripombe: V nedeljo popoldan, ko je začel padati dež, se je tekmovanje v skoku v višino in daljino
preselilo v dvorano že pred tem so močni sunki vetra in padec temperature ovirali tekmovanje.
Blazina in stojala pri skoku s palico so dotrajana, blazine ni bilo možno prenesti na štadion, zato se je
tekmovanje v skoku s palico oba dneva odvijalo v dvorani. Drsno stojalo je viselo ves čas tekmovanja
približno 20 cm vstran – nazaj, če se gleda iz smeri doskočišča.
Skok v daljino in skok v višino sta se v nedeljo preselila v dvorano, ur za koncentracijo ni bilo možno
prenesti, ker so se na štadionu uporabljale Timingove nizke ure, sodniški zbor pa ima na voljo le 3 ure za
koncentracijo, ki pa so bile v uporabi na drugih disciplinah. Štoparice so bile v uporabi na cilju.
METI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje sodniških znakov

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA
Opremljenost sodnikov s pripomočki
Priprava tekmovališča _ DISK

NI v redu

v redu
NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika
Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Delo posameznih žirij

v redu

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
NI v redu
DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Ugovori

NE
OCENA GS

3,75

Datum atesta tehtnice: 24. 2. 2021
Krogla, Disk: Semafor ni deloval.
Kladivo: Zaščitna mreža na »vratih« je prenizka, kar bi lahko pri daljših metih (člani) predstavljalo resno
nevarnost za prisotne v bližini metališča. Drugi dan te pomanjkljivosti nisem upošteval pri oceni!
Kopje: ni bilo oznak za zaletišče, na začetku manjše težave z uro in spremljanjem/vpisovanjem rezultatov.
Delo posameznih žirij: Obe žiriji sta prišli na tekmovališče tek pred začetkom tekmovanja. Žirija za met
krogle je bila oba dneva nepopolna (ni bilo semaforista in zelo mlad »vračalec« orodja).
Disciplina tekmovalcev – prvi dan en YC, drugih pripomb ni.
Ostale pripombe:
Kladivo 1. dan: sodniki zelo zamujajo, zaščitna »vrata« niso uporabljali – opozoril delegata, odslovili
napačno »9« tekmovalko v finalni seriji metov – vrnila se je šele za zadnji (6.) met, ura je delovala le
občasno, višina »vrat« z zaščitno mrežo prenizka - ni 10 m!
2. dan: sodniki in merilci (teodolit) so prišli pozno – zamuda pri začetku.
Kopje 1. dan: ura ni delovala ves čas, težave pri zapisniku
2. dan: pozno prestavljeno (zarisano ) metališče, ni bilo oznak za izmero zaletišča, zato sem dovolil
uporabo copat. Semaforja sta bila občasno neuporabna. Pri krogli drugi dan ni deloval – semaforistka
(držala dežnik, da ga veter na prevrne). Glede na deževno vreme bi organizator moral zagotoviti več krp za
brisanje orodij. Zaletišče pri metu kopja ni v isti ravnini s sektorjem (je nižje).

27. 5. 2021

MEDNARODNI ATLETSKI MITING Ptuj 2021 in 1. Memorial Roberta Preloga
(organizator AK Ptuj)
SKUPNA OCENA GS: 4,73

PRIJAVNICA: ni poročila GS
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,7

Delo posameznih žirij: Sodniki na cilju porabili preveč časa za določanje vrstnega reda.
Vremenski pogoji: Sončno, toplo, veter v mejah 2.0 m/sek. Ob 18.35 zaradi neurja tekmovanje prekinjeno.
SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

NE

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Disciplina tekmovalcev

v redu

Ugovori

NE

OCENA GS

4,6

Skok s palico: Opominjam, da bi bile prečne oznake na zaletišču in oznaka ničelne točke bolj vidne, če bi
bile v beli barvi in ne v sivi. Za označbo zaletnega mesta tekmovalci niso imeli na razpolago primernih oznak
(označevanje le z lepilnimi trakovi).
Troskok: Zaradi neurja se je disciplina izvedla v dvorani.
Delo posameznih žirij: Pri skoku v daljino so sodniki samovoljno (po dogovoru s tekmovalci, a brez vednosti
GS) skušali podaljšati dovoljeni čas za izvedbo skoka na dve minuti. Ker je bilo nastopajočih res malo, bi po
dogovoru z menoj priporočil vodji žirije, da sicer ne hiti z dvigom bele zastavice, nikakor pa ne sme
spreminjati predpisanih časov. Delo ostalih žirij je bilo v redu.
Vreme: Večino dneva je bilo vreme primerno za izvedbo tekmovanja. Primerna je bila temperatura in veter
pretežno v dovoljenih mejah. Ob 18:35 uri je Ptuj zajelo hudo neurje, ki je onemogočalo nadaljevanje
mitinga. Sledila je polurna prekinitev, nato pa se je nastop troskokašic izvedel pod tribuno.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

NE

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,9

v redu
DA
v redu

Krogla Disciplina se ni izvajala.
Kladivo Metalo se je na pomožnem metališču za kladivo, v krog je bil vstavljen ustrezen vložek. Varovalna
mreža je bila ustrezno nameščena.
Delo posameznih žirij Delo posameznih žirij je potekalo usklajeno. Lepo so se dopolnjevali stari izkušeni in
mladi sodniki.
Vreme: pretežno oblačno, občasno vetrovno, temperatura 18-20°C. V času okrog 18:00 ure se je pojavila
močna nevihta in se nadaljevala z obilnim deževjem.
Ostale pripombe Organizator je obe metališči vzorno pripravil. Ob sektorjih je postavil tudi označbe z
dolžinami. Pomožno osebje je skrbelo za semafor in sproti vračalo orodje ter ga očistilo s krpami.
Dosežen je bil državni rekord. Dosegel ga je metalec diska Kristjan Čeh, PT v kategorijah U 23 in Člani.
Pohvalil bi organizatorja za vestno pripravljeno in izvedeno tekmovanje, kot tudi uradnega napovedovalca,
ki je skozi ves potek tekmovanja aktivno sodeloval in pripomogel k prijetnemu vzdušju.

29. 5. 2021

MAL 21. Mednarodni atletski miting Slovenska Bistrica
ter Stepišnikov memorial – met kladiva
(organizator AD Slovenska Bistrica)
SKUPNA OCENA GS: 4,72

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu
NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

5,0

Prostor za ogrevanje tekmovalcev v dvorani je bil ločen od prijavnice, a v čakalnem prostoru po prijavi in
pred odhodom na tekmovališča je bilo dovolj klopi za vse tekmovalce. Zapisniki so bili pregledno zloženi po
urniku za tekmovanje.
Kontrola prisotnosti: Težišče kontrole je bilo na štartnih številkah in pravilni pripetosti na dresih in na
kontroli obutve za tekmovalce na dolgih tekih. Obutev tekmovalcev je bila v skladu z veljavnimi Pravili za
atletska tekmovanja. Vsi tekmovalci so se pravočasno javili v prijavnico.
Ostale pripombe: Celotno tekmovanje je potekalo po urniku za tekmovanje od prihoda v prijavnico do
odhoda na tekmovališča, le pri metu kladiva, kjer je bilo zamujanje 30 minut s strani žirije. Odhod
tekmovalcev na tekmovališča za teke je bil v organizaciji prijavnice, za tehnične discipline v organizaciji
tehničnih disciplin.
Sodnik v prijavnici so delali zelo organizirano in odgovorno. Pomembno je poudariti, da vse tri mlade
sodnice iz prijavnice zelo dobro govorijo angleški jezik in so se uspešno sporazumevale s tekmovalci iz tujih
držav.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

DA

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

NI v redu

OCENA GS

4,5

Oprema tekališča: opomba – stožci so bili na mestih, kjer ni notranjega robnika nižji od 15 cm, organizator
ni imel višjih, sicer jih je bilo dovolj. Štartni blok na peti stezi ni bil primeren (slab oprijem), zaradi česar je
prišlo do zdrsa bloka pri štartu v tretji skupini kvalifikacij na 100 m, blok se je zamenjal z drugim, ki je bil
primeren.
Ugovori in njihove rešitve
A. Ugovor 1 je podal: Bor Krošl AK Kladivar Čas: 16:07
Datum: 29. 5. 2021
B. Opis ugovora: Podan je bil ugovor zaradi zadržanja v prijavnici in posledično zamude prihoda na štart I.
skupine 100 m kvalifikacij – moški, v kateri bi moral štartati na 6. Progi.
C. Rešitev ugovora: Pogovoril sem se s štarterjem, pomočnikom štarterja, prijavnico in Timingom in sprejel
atletov ugovor.
D. Datum in čas rešitve ugovora: 29. 5. 2021 ob 16:08, atlet je štartal v III. Skupini 100 m kvalifikacij – moški
na I. progi.
A. Ugovor 2 podal: Aleksa Kijanović, Srbija Čas: 16:12
Datum: 29. 5. 2021
B. Opis ugovora: Podan je bil ugovor zaradi zdrsa bloka na štartu v III. Skupini kvalifikacij na 100 m na 5.
Progi, kjer je tekmovalec štartal.
C. Rešitev ugovora: Pogovoril sem se s pomočnikom štarterja, ki je potrdil zdrs bloka in s štarterjem in
Timingom in sprejel atletov ugovor.
D. Datum in čas rešitve ugovora: 29. 5. 2021 ob 16:16, atlet je štartal v V. skupini 100 m - moški na 4. progi.
Vremenski pogoji: deževno, hladno (13°C), veter spreminjajoč, slabi pogoji za tekmovanje.
Poškodbe med tekmovanjem: Težja poškodba, stegenska mišica tekmovalca v teku B finala na 100 m (Bor
Kolar, AD Kronos), ki je sicer pritekel skozi cilj in se mu je ponudila takoj zdravniška pomoč, kasneje je bil
odpeljan v bolnišnico na pregled.
Ostale pripombe: Otvoritev tekmovanja je potekala na tekmovališču na prvi in drugi stezi, kar je povzročilo
10 minutno zamudo štarta tekmovalk na 3000 m, ki so že bile pripravljene na štart, kar v deževnih in
hladnih pogojih ni bilo primerno.
Organizator je tekmovanje izvedel prav dobro, posebej pohvala za to glede na težke vremenske pogoje.
SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

3,75

METI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
v redu
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,6

Sodniška služba je svoje delo opravila zelo dobro.
Disk - Žal je deževalo in nismo uspeli posušiti kroga tako, da bi imeli tekmovalci optimalne pogoje.
Sodniška služba na dežju je opravila svoje delo zelo dobro.
Kladivo Krog nismo uspeli posušiti, ker je ves čas deževalo. Ostalo je bilo OK.
Kopje Sektor je nekoliko višji od zaletišča in prestopno črto bo treba obnoviti z belo barvo.
Vremenski pogoji: Vremenski pogoji niso bili dobri. Okrog 15 °C in skoraj ves čas je deževalo.
Ostale pripombe Zelo lepo pripravljeno tekmovanje in sodniške žirije, ki so z lahkoto speljale tekmovanje.
GS POROČILA 2021 OD 1. 6. DO 30. 6.
5. in 6. 6. 2021

PS ZA ČLANE IN ČLANICE in MEMORIAL VUČKO
(organizator AK Triglav Kranj)

SKUPNA OCENA GS: 4,2

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Nošenje sodniških znakov
Kontrola prisotnosti tekmovalcev

DA

v redu

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

NE

4,6

V prijavnici je bila ena verificirana sodnica in pet pomočnic. Prijavnica je bila dovolj velika, da ni prihajalo do
mešanja skupin in primerno urejena (razobešeni urniki, ura.) Osebje je delovalo usklajeno. Nekaj
nevšečnosti je bilo le z nekaterimi trenerji.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Ugovori

DA

Delo posameznih žirij
Disciplina tekmovalcev

NI v redu

OCENA GS

v redu

3,0

Test pištole: 1. dan 0,0002 2. dan 0,0004
Delo posameznih žirij: Prvi dan so bili sodniki na stezi samo pri štafetah 4 x 100 m drugi je bil samo en
sodnik na prvem zavoju pri 200 m in na vodni zapreki.
Ugovori in njihove rešitve
A. Ugovor podal: AK Slovenj Gradec Čas: 20:20
Datum: 5. 6. 2021
B. Opis ugovora: Trener se ni strinjal s fotofinišem. Po njegovem je tekmovalka na prvi progi prekinila ciljni
žarek z ramo in ne toraksom. Razlika je bila tisočinka.
C. Rešitev ugovora: Ugovor sem zavrnil. Trener je zavrnitev sprejel in se drugi dan celo opravičil za svoj
poskus spremembe vrstnega reda na cilju, saj je šlo za bronasto medaljo.
D. Datum in čas rešitve ugovora: 5. 6. 2021 20:40
Vremenski pogoji Prvi dan delno sončno, drugi dan občasno dež.
Ostale pripombe GS: Prvi dan je bil pred DP miting Memorial Vučko, na katerem je bil VSD štarterjev
neprepričljiv in je napravil nekaj napak. PO končanem mitingu sem zahteval zamenjavo in sem določil
drugega štarterja, ki je potem na DP članov opravil svoje delo odlično. Odstavljeni štarter se najprej ni
strinjal z mojo odločitvijo in je hotel zapustiti tekmovanje, vendar se je potem premislil in opravljal delo
pomočnika, pri katerem pa tudi ni bil dorasel nalogi (starost). Sodniki na stezi so rak rana vseh tekmovanj.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,7

Delo posameznih žirij: Delo vseh žirij je po začetnih težavicah z ujemanjem potekalo zelo dobro in izjemno
gladko! Pri sodnikih se pozna manjše število tekem, saj se veščine sojenja s časom tudi malo pozabijo!
Ostale pripombe GS: Dobro organizirano tekmovanje, kljub temu, da baje AK Triglav Kranj že okoli 20 let ni
organiziral atletskega tekmovanja na državni ravni! Število sodnikov je bilo na spodnji meji normalnosti, a je
tekmovanje vseeno potekalo povsem normalno, saj je bilo dovolj pomočnikov in ostalega osebja, ki je bilo
izjemno dobro delovno motivirano. Pohvalno! Lepo tekmovanje!
Komentar SO:
AK Triglav Kranj je dolgoleten organizator najštevilčnejšega tekmovanja pri nas, a so brez izkušenj za
organizacijo tekmovanja na državni ravni. V ZAS Kranj je nujno potrebno izobraževanje za nove atletske
sodnike, da se organizatorju zagotovi ustrezna strokovna podpora.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,5

Datum atesta tehtnice: veljavnost do 30. 9. 2021
Disk: Drugi dan smo ob dežju pometali vode iz kroga, uporabljali tudi krpe za brisanje kroga, diskov. Podlaga
v krogu je nova in drsi.
Kladivo: Pred pričetkom tekmovanja smo morali zarisati središče kroga – bela pika.
Kopje: Vetrne nogavičke ni bilo, drugi dan smo našli manjši stožec za zapiranje steze. Zaletišče in sektor sta
na različnih nivojih, razlika cca 20-25 cm.
Ostale pripombe GS: Meritve pri metu kopja, kladiva in diska s teodolitom – brez težav, odlično. Pripombe
enega os trenerjev so bile zato drugi dan neupravičene. Kopje – 1. dan sodnik v polju spregledal belo
zastavico in prizme ni postavil na položaj za merjenje. Na pripombo trenerja, po razgovoru z VSD in
tekmovalko, sem tekmovalki dovolil ponovni met. S tako odločitvijo se je strinjala tekmovalka, ugovarjal ni
niti trener. 2. dan je bil pri vseh metih prisoten en sodnik več. Potrdilo o skladnosti tehtnice priložen.
Pomožnega osebja je bilo dovolj, manjkala je le boljša koordinacija in izkušnje tehničnega osebja.

9. 6. 2021

MEDNARODNI ATLETSKI MITING MARIBOR 2021
in 8. MEMORIAL IZTOJKA CIGLARIČA V TEKU NA 1500 METROV
(organizator AK Poljane Maribor)
SKUPNA OCENA GS: 4,75

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Nošenje sodniških znakov
Kontrola prisotnosti tekmovalcev

DA

v redu

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

NE

4,3

Prijavnica ni bila pravočasno pripravljena za delo, ker vodja prijavnice, navedena v štartni listi, ni prišla na
tekmo (verjetno opravičeno). Vodja sodniške službe je zadnji trenutek, 45 min pred začetkom tekmovanja,
organiziral druge sodnice za delo v prijavnici. V tem času sodnice niso imele štartne liste in zapisnikov za
teke in tehnične discipline. Vodja sodniške službe je naredil napako, ker je zapisnike razdelil po disciplinah
zato so jih sodnice iskale in vračale v prijavnico. Do dostave dokumentov so sodnice koristile štartno listo GS
prijavnice. Zaradi varnostnih ukrepov sta delovali dve prijavnici in dva čakalna prostora, en za teke in en za
tehnične discipline. Čakalni prostori so bili ločeni, imeli so dovolj prostora, le klopi za sedenje ni bilo. Zaradi
prometnega zastoja na cesti (kolesarska dirka po Sloveniji), se je tekmovanje začelo z zamikom (30 min
pozneje), ker so mnogi tekmovalci zamujali. Narejen je bil nov urnik za tekmovanje, po katerem se je
tekmovanje odvijalo naprej. Zapisniki so bili nato pregledno zloženi po urniku za tekmovanje.
Ostale pripombe GS: Sodniki v prijavnici so delali dobro, organizirano in odgovorno. Navedene
pomanjkljivosti v organizaciji niso bile z njihove strani. Moje mnenje je, da je boljše v prijavnico določiti
domače sodnike, ki niso odvisni od prometa na cestah, da ne bo zamujanja. Ker so bili prijavljeni tudi
tekmovalci iz tujih držav je manjkal napis v slovenščini in angleščini.
Komentar SO:
Zapisniki gredo vedno iz prijavnice na disciplino, da je razvidno ali so tekmovalci upoštevali prijavo v
predvidenem roku. Vzporedno beleženje prijav v štartni listi je evidenca za prijavnico in je potrebna
zaradi morebitnih ne-nastopov v prvi disciplini in beleženja kartonov.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

5,0

Zapisniki so bili dobro pripravljeni in iz prijavnice vedno pravočasno dostavljeni na štart in cilj. Popravkov
zapisnikov skoraj ni bilo, zelo mlada sodnica je dobro opravila svoje delo.
Delo posameznih žirij: Mlada, a že izkušena štarterka in mlad pomočnik sta delovala suvereno in sta dobro
sodelovala, tako da smo imeli samo dva napačna štarta. Sodniško žirijo na cilju je vodil mlad sodnik, delovali
so zelo dobro in tudi hitro, tako da ni bilo nobenega čakanja. Vodenje zapisnika na cilju je bilo zelo dobro,
kljub temu, da je bila zapisničarka istočasno tudi časomerilka. Ekipa sodnikov na stezi je bila malo številčna!
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

v redu

Delo posameznih žirij

v redu

Disciplina tekmovalcev

v redu

Ugovori

NE

OCENA GS

4,9

Skok s palico – Disciplina se ni izvajala!
Ostale pripombe GS: Zaradi objektivnih težav je organizator začetek tekmovanja prestavil za 30 minut.
Tekmovanje se je v nadaljevanju odvijalo tekoče, z zamikom, vendar relativno po urniku. Urnik je bil
načelno spoštovan. Splošen vtis izvedbe tekmovanja je zelo dober. Organizator AK Poljane se je za
tekmovanje, kot je pri njem poznano, dobro pripravil. Tehnična služba je vestno opravljala svoje delo.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,8

Krogla: Bila je potrebna mala korekcija segmenta, ki je bila takoj opravljena.
Kladivo: Opremljenost sodnikov s pripomočki pomanjkljivo - ni bilo kovinskega metra 100 m za kontrolo
teodolita sistema merjenja, s katerim je bilo nekaj težav.
Priprava in vodenje zapisnika: Potrebno je bilo nekaj korekcij.
Komentar SO:
Organizator je dolžan na dolgih metih zagotoviti ustrezen kovinski meter za kontrolo teodolita.

12. in 13. 6. 2021

EKIPNO PS ZA PIONIRJE IN PIONIRKE U 14 IN U 12
(organizator AK Žalec)

SKUPNA OCENA GS: 3,45
ZNIŽANA OCENA SO: 3,2

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

NE

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

NI v redu
NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

NI v redu

OCENA GS

3,5

V prijavnici ni bilo seznama dresov in seznama kratic klubov!
Delo posameznih skupin v prijavnici: Kontrola prisotnosti je potekala v redu, ob večji skupini tekmovalcev
sem jim pomagala, da ni bilo naenkrat preveč čakajočih pred prijavnico (ukrepi NIJZ). Tekmovalci so imeli
malo izobešenih urnikov, kje bi se lažje organizirali glede vstopanja v prijavnico.

Kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov je bila opravljena. Nekaj tekmovalcev ni imelo ustreznih
oblačil. Oblačila so bila ali brez napisa kluba ali so imela neustrezne napise proizvajalca oblačil. Tekmovalci
so bili na te neustreznosti primerno opozorjeni. Posamezni trenerji se niso strinjali z opozorili glede oblačil
njihovih tekmovalcev.
Komentar SO:
Na ekipnih tekmovanjih je potrebno imeti enotne klubske drese. V opombi seznama klubskih dresov v
priročniku je navedeno, da morajo klubi navesti drese, ki bodo v rabi na predmetnem tekmovanju. Da jih
pa sploh nimajo je pa prepoznana kršitev pravil. SO poda predlog na Ttk, da je to navedeno v Priročniku
za naslednjo tekmovalno sezono.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

NE

Nošenje sodniških znakov

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

NI v redu
NI v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

NI v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

NI v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

OCENA GS

v redu

3,5

Priprava in vodenje zapisnikov: V cilju ni bilo sodnikov za ročno merjenje časov, tudi zapisnikov ne. Prav
tako ni bilo sodnika za razvrščanje tekmovalcev pri daljših tekih.
Priprava tekmovališča: Naknadno in površno postavljeni stožci na mestih, kjer ni robnikov, steza na nekaj
mestih nasmetena (ob jamah za skoke polno peska, na nasprotni strani ostanki pokošene trave). Nekatere
oznake na stezi je nujno potrebno obnoviti.
Oprema tekališča: prvi dan na cilju brez semaforja za štetje krogov in brez zvonca.
Opremljenost sodnikov s pripomočki je bilo pomanjkljivo – sodniki na stezi so bili opremljeni z zastavicami
in stožci. Števcev krogov in zapisnika ni bilo.
Delo posameznih žirij: ob vetromerih ni bilo atletskih sodnikov, le neizkušeni pomočniki s premalo znanja.
Ekipa štarterjev je večino dela opravila vzorno, pripetila pa se jim je velika napaka, ko tekmovalke v
štafetnem teku niso opremili s palico. Ta je sicer štartala in po nekaj metrih opozarjala, da nima palice, a tek
ni bil zaustavljen s povratno pištoli.
Ostale pripombe GS: Zaradi evidentne neizkušenosti predvsem pa zaradi pomanjkanja sodnikov, je bilo
tekmovanje prvi dan slabo organizirano. Je sicer potekalo tekoče, po potrjenem urniku in brez večjih
zapletov. Ob koncu prvega dne smo imeli z odgovornimi temeljit in konstruktiven razgovor in zelo sem bil
vesel drugi dan, ko je bilo takoj videti, da ni bil zaman. Večina naših pripomb je bila upoštevana. Menim, da
je organizator storil vse, da popravi, kar se je v tako kratkem času dalo. Opremil je tekališče (semafor,
zvonec, pometel stezo in okrepil sodniško ekipo). Izkazali so resnost, voljo in željo učiti se.
Komentar SO:
GS je dolžan v poročilu o tekmovanju navesti disciplino in kategorijo v kateri je prišlo do kršitve. Iz
rezultatov ni razvidno kaj se je zgodilo z rezultatom ekipe oziroma ali je ekipa dokončala tek.
Na tekmovanju je bilo evidentno ogromno dela, da so discipline izvedli in tekmovanje privedli do konca.
Ukrepanje in podpora GS, da se po prvem dnevu odpravi napake in pomanjkljivosti, je dosegel namen. V
ZAS Žalec je nujno potrebno izobraževanje za nove atletske sodnike, da se organizatorju zagotovi
ustrezna strokovna podpora.
SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

NI v redu

Nošenje sodniških znakov

NE

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DALJINA

NI v redu

Vetromer

DA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

3,3

Višina: črta pod stojali je bila zarisana samo pod stojali. Morala bi se nadaljevati 3 m na vsaki strani stojal.
Ni bilo merjenja časa poskusa za skok, zapisnik je vodil sodnik discipline.
Daljina: pomanjkljivo – ni bilo merjenja časa poskusa skoka
Ostale pripombe GS: Prvi dan tekmovanja je primanjkovalo sodnikov. Pomožno osebje ni poznalo svojega
dela (kdaj se dvigne bela ali rdeča zastavica). Zapisničarka na višini še ni nikoli vodila zapisnika, zato je delo
opravljal vodja sodnikov discipline. Prvi dan ni bilo semaforista. Prvi dan cona odriva ni bila posipana z
magnezijo, hkrati sta se odvijala oba skoka v daljino. Na skakališču B je edina sodnica opravljala skoraj vse.
Skrbela je za pravilnost odriva in dolžino skoka, označevala najbližji odtis, dvigovala zastavico. Prvi dan
vodje sodnikov niso nosili rdečega traku. Sodnik na višini ni imel sodniške majice, niti ni nosil sodniškega
znaka. Zatrdil je, da je sodnik, vendar mi ni znal povedati katerega ranga. Drugi dan tekmovanja mu je
organizator dodelil zelen znak. Drugi dan tekmovanja je potekalo bolje, ker je organizator priskrbel dovolj
sodnikov.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Set za kontrolo orodja + tehtnica

NE

Priprava tekmovališča _ KROGLA

NI v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

3,5

Kontrola orodja: Prvi dan so organizatorji dostavili orodje in jamčili, da imajo ustrezne dokumente.
Drugi dan smo s Timingovo tehtnico in pod nadzorom sodnikov stehtali orodja. Tekmovalci svojih orodij
niso uporabljali. Organizator ni imel nalepk ali sredstev za označevanje orodja!
Krogla: Prvi dan črte sektorja črtkane in preširoke (8 cm), narisane in neravne, drugi dan samo dopolnjene
ostale pa neustrezne. Kor sektorja za debelino črte premajhen. Površina sektorja umazana z cigaretnimi
ogorki, neravna in poraščena s travo in plevelom. Sodniki niso imeli ure za čas poskusa, semafor občasno ni
bil v uporabi. Zapisnik so prvi dan vodili s svinčnikom, drugi dan ustrezno pisalo.
Vortex: Sektor brez oznak za tekmovalce. Meritve metov s teodolitom Timinga.
Ostale pripombe GS: Neprimerno, nezainteresirano so se obnašali nekateri iz pomožnega osebja (mladi
vračalci orodij). Pomožno osebje je med tekmovanjem uporabljalo telefone.
Komentar SO:
Organizator je dolžan skladno s točko 4.1.2. (b) Priročnika za a. sezono 2021 zagotoviti ustrezno orodje, ki
pa mora biti prav tako kontrolirano in ustrezno označeno. Certifikat ob nabavi orodja ni potrdilo, da
orodje ustreza pravilom!

12. in 13. 6. 2021

PS za mlajše člane in članice, mlajše mladince in mladinke
(organizator AK KRKA NOVO MESTO)
SKUPNA OCENA GS: 4,2

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

NE

4,8

Uporabljali smo priročnik za tekmovanja za leto 2021– imeli smo natisnjen seznam klubskih
dresov in seznam dovoljenih oz. prepovedanih športnih copat.
V obeh dneh se je pokazala težava pri upoštevanju navodil za javljanje v prijavnici. Še vedno posamezni
tekmovalci niso upoštevali pravila za prijavo v prijavnici po določenih časih v razpisni dokumentaciji. Zato so
bili izdani rumeni kartoni. Posledično je bilo izdanih 27 rumenih kartonov zaradi prepoznega prihoda v
prijavnico in 3-je rumeni kartoni zaradi pozabljenih štartnih številk, en tekmovalec pa ni nastopal v
klubskem dresu. Enemu tekmovalcu je bil izdan rdeči karton zardi dveh rumenih.
Morda je bila situacija posledica premajhne informiranosti tekmovalcev glede urnika prijavnice. Pojavila se
je situacija, ko je tekmovalec napačno gledal urnik tekmovanja in ga zamenjal z urnikom podelitev. Ko je
bilo potrebno sočasna prijava več disciplin, smo razmejili tekmovalce, da ni bilo istočasno na kupu preveliko
tekmovalcev.
Komentar SO:
Potrebno je poskrbeti, da bosta urnik prijavnice in urnik podelitev dovolj jasno označena, da ne bo
prihajalo do nesporazumov!
Ostale pripombe GS: V prijavnici zaradi velikega števila tekmovalcev ob tako obsežnih tekmah ni mogoče
spremljati dogajanja glede poteka posameznih disciplin zato je zaželeno, da se v prijavnico sporoči, če je
potrebno skupino tekmovalcev še zadržati v prijavnici, da na samem tekmovališču ni prevelike gneče.
Morda bi bilo potrebno vzpostaviti tudi komunikacijsko povezavo na Timing za sprotno sporočanje
dodelitve posameznih kartonov tekmovalcem. Ekipo v prijavnici moram pohvaliti, ker je bilo delo tekoče in
hitro potekalo, vsi nastali zapleti so bili hitro odpravljeni. Vreme je bilo vroče, temperature visoke, bilo je
poskrbljeno za senčnike in vodo
Komentar SO:
Prijavnica v NM je v zelo ozkem grlu in ko so tekmovalci že noter je prostor premajhen, da bi bil razdeljen
v cone kjer bi lahko tekmovalci počakali na odhod na tekmovališča. Prostor bi lahko pridobili, če bi
kontrolo orodja umaknili ob zadnjo steno proti servisnem vhodu.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

DA

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Ugovori

NE

Delo posameznih žirij - štart
Disciplina tekmovalcev

NI v redu
v redu

OCENA GS

4,3

Delo posameznih žirij: Štart: v soboto trije, v nedeljo dva sodnika, eden od njih zamujal, našli zamenjavo
zanj. Cilj: prvi dan 8 sodnikov, drugi dan 7 in ena pripravnica, delo zelo dobro vodeno in koordinirano.
Steza: vodja prvi dan malo pozen, pomoč oba dneva nudili prosti sodniki drugih disciplin.

Ostale pripombe GS: Vetromer je bil elektronski, prvi dan 2 x nagajal – baterija, hitrosti zabeležene.
Pomožnega osebja je bilo dovolj, dobro vodeni, pri mlajših članicah 3000 m zapreke, prva zapreka ni bila
postavljena pravočasno – zamujali zardi odvoza blokov! Prvi dan prihod dveh tekmovalk na štart ml. ml. 400
m mimo prijavnice – opomin obema. Drugi dan tekmovalec 200 m ml. člani pred štartom brez klubskega
dresa - vrnjen v prijavnico po dres in dodeljen opomin. Oba dneva je bilo malo diskvalifikacij in tudi
odstopov.
Komentar SO:
Organizacija sodniške žirije za teke prvi dan ni bila brezhibna, so pa ukrepali in situacijo ustrezno rešili. V
primeru, da GS uspe pravočasno ukrepati in organizator z ukrepi odpravi napake, zadeve ne
prezentiramo negativno.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,7

Delo posameznih žirij: Skok s palico prvi dan je trajal od 16.00 ure do 19:30 ure in to zaradi velike
kakovostne razlike med tekmovalci. Žirija je dobro opravila svoje delo.
Pri skoku v višino sta bila samo dva sodnika, letvico sta dvigovali pomočnici in tudi na semaforju je bila
pomočnica, njihovo delo sta nadzirala oba sodnika in bila pri tem uspešna. V kategoriji ml. mladincev je bilo
potrebno dodatno skakanje za prvo mesto dveh tekmovalcev. Ker sta istočasno potekala skoka v višino za
obe kategoriji, je bilo le-to izvedeno potem, ko so s skakanjem končali tudi mlajši člani. To je cca 30 minut
po koncu tekmovanja ml. mladincev.
Ugovori in njihove rešitve:
A. Ugovor podal: predstavnik AK Radovljica
Čas : 16:41
Datum: 13. 6. 2021
B. Opis ugovora: tekmovalki s štev. 403 je sodnica dosodila prestop. Tekmovalka in predstavnik pa sta trdila,
da prestopa ni bilo in da odtis na plastelinu ni njen.
C. Rešitev ugovora: ugovor sem zavrnila z obrazložitvijo: Da je prestopila, smo hkrati videle tri sodnice in to
vodja discipline, zapisnikarica in tudi jaz. Za mnenje sem zaprosila tudi delegata, kateremu je bil tudi
pokazan odtis na plastelinu. Z rešitvijo ugovora sem seznanila predstavnika, ki je še nekaj »godrnjal«,
vendar je takoj izjavil, da se ne bo pritožil. Kljub tej izjavi smo imeli sporno desko shranjeno in označen
odtis, zapisan pa smo imeli tudi rezultat.
D. Datum in čas rešitve ugovora: 13. 6. 2021 ob 16:45 uri.
Disciplina tekmovalcev: Sicer primerna, z izjemo nekaterih predstavnikov klubov, predvsem v daljinskih
skokih. Pripombe so bile tudi zaradi dodatnih skokov za prvo mesto pri skoku v višino. Po njihovem bi si naj
prvo mesto delili.
Komentar SO:
Odločitev tehničnega delegata ali glavnega sodnika glede ne-izvedbe dodatnih višinskih skokov naj bi bila
sprejeta pred začetkom tekmovanja. Včasih okoliščine na tekmovališču dodatnih skokov ne omogočajo

ali pa zaradi njih ni zaželeno, da bi z dodatnimi skoki začeli ali nadaljevali. Glavni sodnik lahko za
obravnavo takih okoliščin izkoristi svoja pooblastila, ki mu jih dodeljujeta 18. člen Tekmovalnih pravil
(125. člen) ali 25. člen Tehničnih pravil (180. člen). Potrebno je poudariti, da se atlet lahko odloči, da ne
bo več nadaljeval s skoki, bodisi pred začetkom ali med izvajanjem dodatnih skokov.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
DA
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,2

Atest tehtnice: dne 20. 7. 2020 - Meritve si d.o.o.
Merjenje s teodolitom: Timing Ljubljana, merilec Aleš Avguštin
Krogla: ni bilo ure za merjenje časa izvedbe poskusa.
Disk, Kladivo: Središče kroga ni pravilno označeno, sektor OK.
Delo posameznih žirij: Manjše težave pri kontroli orodja, ki je bilo že tehtano in se ni pravi čas dostavilo na
tekmovališča. Ukrepano in urejeno. Pomembno je, da je središče kroga točno označeno, kar v danem
primeru ni bilo. Oznaka mora biti trajna in dobro vidna. Potrebno bi bilo zavarovati jašek za vodo, ki je na
notranjem robu sektorja. Ves čas je bil delno odprt.
Ostale pripombe GS: Vsi metalci kladiva so bili desničarji. Leva vrata niso bila popolnoma zaprta.
Prvi dan je prišlo do nesreče pri metu diska zaradi nepazljivosti sodnika, ki sem ga takoj poslala s
spremstvom iz polja k zdravniški službi in zahtevala zamenjavo. Prišel je nov sodnik. Sodnik, ki ga je zadel
disk, se je vrnil in ni hotel zapustiti terena. To sem sporočila tudi TD. Kasneje pri metu kopja je istemu
sodniku le malenkost proč padlo kopje, ker je zopet opazoval dogajanje na ostalih tekmovališčih.
Na dolgih metih so dostavili vsa orodja istočasno (kladiva, diski, kopja, krogle). Razen kladiv, sem ostala
orodja poslala nazaj v prijavnico. Drugi dan sta se med tekmovanjem ml. mladincev in ml. članov med orodji
pojavila dva 1 kg težka diska, ki ju je pobiralec diskov prinesel iz sektorja. Eden od fantov je nosil diske na
rob sektorja, drugi več diskov hkrati nazaj tekmovalcem. Ker se je vračalo po več diskov hkrati, se ni dalo
ugotoviti, kdo ga je vrgel.
Komentar SO:
Orodja morajo biti ustrezno označena in ločena glede na težo! Tehnična služba mora poskrbeti za
pravočasno dostavo ustreznega orodja na disciplino ter umik orodij po končani disciplini.

19. in 20. 6. 2021

APS V MNOGOBOJIH
(organizator AD Kladivar Celje)

SKUPNA OCENA GS: 4,65
ZNIŽANA OCENA SO: 3,0

MNOGOBOJ MOŠKI
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

PRIJAVNICA:
Seznam dresov
Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

DA
v redu

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Elektronsko merjenje časov

Test pištole

DA

Vetromer

Timing LJ
DA

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

SKOKI:

METI:
Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

DA

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
OCENA GS

4,8 3,0

Višina
Zapisniki so vodeni pravilno, medtem 1. dan je bilo nekaj pomanjkljivosti. Sodnik na poti do Timinga je
izgubil zapisnik za eno starostno kategorijo. Na koncu je bil problem rešen.
Komentar SO:
GS je sodniško delo opisal kot dobro in brez napak kljub temu, da je Ttk po poročilu delegata ugotovila,
da je prišlo do dveh velikih napak. Prva je bila povezana z rezultati teka na 100 z ovirami v kat. Pionirji
U16, druga pa pri moškem skoku v višino kjer se je izgubil en zapisnik. Sodnik je povedal, da mu ga je
odpihnilo iz roke, zaradi vročine pa se mu ga ni ljubilo pobrati, zato ga ni prinesel v Timing. Delegat je
zato oceno GS za sodnike znižal iz 4,8 na 3,0
MNOGOBOJ ŽENSKE
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

PRIJAVNICA:
Seznam dresov
Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

DA
v redu

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Test pištole

v redu

Vetromer

DA

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

SKOKI:
Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

METI:
Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Teodolit

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
DA
OCENA GS

4,5 3,0

Višina: Tekmovališče, opremljenost sodnikov s pripomočki in priprava in vodenje zapisnika v redu.
UGOVORI IN NJIHOVE REŠITVE
A. Ugovor podal: Predstavnik AK Krka
čas: 11:30 Datum: 20. 6. 2021
B. Opis ugovora: Izmerjena daljina tekmovalke št. 62 Tare Resnik je bila 418, zapisnik 418, tekmovalka in
trener trdita, da je bil izpis na semaforju 481 cm. Zapisničarka je glasno ponavljala izgovorjene vrednosti
izmerjene daljine, za semaforistko to ni potrjeno.
C. Rešitev ugovora: Ugovor ni sprejet.
D. Datum in čas rešitve ugovora: 11:50
Komentar SO:
GS je sodniško delo opisal kot dobro in brez napak kljub temu, da je Ttk po poročilu delegata ugotovila,
da je prišlo do napake pri višini. Tekmovalke v skoku v višino so tekmovale mešano na dveh skakališčih,
vendar niso uskladili višin na mnogokratnike 3 cm. Delegat je zato skupno oceno GS za sodnike znižal iz
4,5 na 3,0.

23. 6. 2021

MITING V METIH
(organizator AD Kladivar Celje)

SKUPNA OCENA GS: 4,65

METI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje sodniških znakov

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

NI v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

NI v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu
NE
v redu
NE
v redu

Priprava tekmovališča _ KOPJE

NI v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

NI v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Disciplina tekmovalcev

v redu

NE
v redu

Ugovori

NE
OCENA GS

2,8

Krogla: Pomanjkljiva Opremljenost sodnikov s pripomočki. NI semaforja, rumene zastavice, ure za merjenje
dovoljenega časa za poskuse. Nikjer ni bilo razkužil za upoštevanje priporočenih ukrepov NIJZ.
Disk, Kladivo: Zvita stojala zaščitne mreže, ki je na mestih že natrgana in ne pripeta na ogrodje. Travnati
teren v sektorju je trd in suh ter poln vdolbin iz predhodnih tekmovanj. Pomanjkljiva opremljenost sodnikov
s pripomočki - enako kot pri metu krogle, pa tudi metu kopja in kladiva.
Kopje: Zabrisane oznake na zaletišču, dvojni in slabo označen mejni lok, ni izbrisane oznake 4 m od
prestopne črte. Opremljenost sodnikov s pripomočki - brez semaforja , ure in rumene zastavice.
Delo posameznih žirij: Vodje sodniških žirij so delale v redu.
Ostale pripombe GS: Čeprav so vodje sodniških žirij delo opravljale dobro, žirij ne morem visoko oceniti.
Tekmovanje ni potekalo po predvidenem urniku, prijavnice ni bilo, nošenje štartnih številk je bilo
prepuščeno tekmovalcem, ni bilo semaforjev i, rumenih zastavic in ur. Ni bilo enotnih oblačil, nošenja
rdečega traku. Premalo sodnikov v sektorjih. Ukrepi NIJZ (medsebojna razdalja, razkuževanje) ni bilo
upoštevano. Vse to pa ni imelo vpliva na dosežke tekmovalcev in njihovo razpoloženje.
Komentar SO:
Organizatorja AD Kladivar se opozori na pomanjkljivosti pri organizaciji metalskega mitinga. Nedopustno
je, da se kriteriji ne upoštevajo!

26. 6. 2021

APS za pionirke in pionirje U16
(organizator AK GORICA)

SKUPNA OCENA GS: 4,4

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu
NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

5,0

Kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov: VSD je vestno in natančno kontrolirala drese (zgornji
del), štartne številke, večkrat je opravila tudi naključno kontrolo (100m Ž – sk. 7, 100 m M- sk. 4. 1000 m M ,
300 Ž) šprintaric. VSD je pripravila in s pomočnicama še pred pričetkom dela prijavnice izobesila v prijavnici
vsa potrebna (in še več) plastificirana navodila, izobesila veliko uro, kjer so lahko tekmovalci (in sodniki)
kontrolirali čas. Na mitingu je ena tekmovalka (6656) prejela YC (4.1.12.1.). Kar nekaj tekmovalcev/k APS
(71, 72, 310) in štafet (pionirke - KRKA, POM, ŽALEC ter pionirji KRKA) so prejeli YC (4.5) Eden tekmovalcev
(192) je prejel YC (18.5.) zaradi neprimerne reakcije in vedenja, povezanega s pravilom 4.1.12.1. (nošenje
reklam). Pri pionirkah je bilo največ nepravilnosti pri napisu na hlačkah, pri obojih pa na vrečkah za obuvalo.
Posamezne reklame so bile velike krepko preko 100 cm2 (po pravilniku je zgornja meja 40 cm2). Situacijo
sem s pomočjo še ene sodnice iz prijavnice reševal z razlago »pravil« in praktičnimi ukrepi (prelepili smo
reklame, vrečke za obuvalo so obrnili – zunanjo stran navznoter, napise na pasu hlačk prelepili ali
spodvihali.).
Ostale GS sem takoj po dodeljenih YC obvestil o prejemnikih le-teh za discipline, ki so jih nadzorovali, da bi
lahko po potrebi ustrezno ukrepali tudi oni. VSD je stalno spremljala potek tekmovanja, da je lahko zadržala
tekmovalce/ke v tistih disciplinah, kjer je nastajala zamuda (zlasti dolgi meti), kjer so sodniki prišli prepozno,
saj je bilo potrebno še »umeriti« teodolit, zaradi česar je bila pri dolgih metih zamuda že na samem začetku
tekmovanja. Na tekmovališču je nato tekmovalce pravočasno vodila ena izmed treh sodnic iz prijavnice.

Sklep št. 4:
Podeljene rumene ali rdeče kartone morajo vsi GS takoj sporočiti v službo za obdelavo podatkov. Pri tem
morajo navesti štartno številko tekmovalca in razlog za dodelitev ukrepa (ustrezen člen).
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

0,0006

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

3,8

Hitra hoja: 3000 m PI in PE U 16 so hodili istočasno. Sodnikov je bilo dovolj. Diskvalifikacij ni bilo. Na stezi je
bila postaja z vodo in mokrimi gobami. Ob taki vročini so koristili vodo vsi hodeči.
Ostale pripombe GS: Štarter je opravil svoje delo solidno. Zapisnikarica na cilju zapisovala rezultate v
stotinkah. Po posredovanju je bilo v redu. Prva disciplina je bila hoja, ki je potekala brez diskvalifikacij.
Sodnikov je bilo dovolj. Pri prvih tekih je bil problem na štartu, ker je istočasno potekalo tekmovanj skok v
daljino in so trenerji s svojimi nasveti motili štartni postopek. Zato smo morali prekinjati štart in pokazati
zeleni karton. Težave so bile tudi pri tekmovalcih, ker niso imeli pravilno nog v blokih in se je zgodilo, da
nekateri niso imeli RT-ja. Posebna težava pa je, da tekmovalci ne vedo nič o štafetah. Ne vedo, od kje do kje
je predaja, ne vedo, da se ni dovoljeno prestaviti po določeni poziciji pred predajo. Na štartu sem pokazal
dva rumena kartona zaradi oviranja štartnega postopka.
SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,6

Višina, Skok s palico: Pomoč sta pri dviganju letvice nudila pomožna delavca – sodnika pripravnika, zelo
dobro. Priprava in vodenje zapisnika v redu.
Daljina, Troskok: Pohvala sodniku pripravnik, zelo dobro.
Delo posameznih žirij: Zelo dobro organizirane žirije, kljub pomanjkanju sodnikov so delo dobro opravili
vestno, pošteno in strokovno. Pomožni delavci – sodniki pripravniki, ki so pomagali tudi pri semaforjih,
povsod zelo dobro.
Vremenski pogoji: Zelo vroče, jasno, popoldne malo vetra, senčniki na razpolago žirijam, zapisnikarjem.
Ostale pripombe GS: Več sodnikov je prišlo na tekmovanje in tudi delalo v kratkih hlačah, različnih barv in
dolžin. Eden od sodnikov nosil slamnik, ostali kape. Ostala oprema v redu. Sodelovanje s prijavnico zelo
dobro. Tekmovanja so se odvijala po urniku, na željo tekmovalcev tudi kakšno minuto prej. Delo vseh je bilo
Koordinirano, brez zapletov, pripomb ni bilo. Z delom sem bil zelo zadovoljen.

METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,2

Krogla: Sektor je bil preozek, a popravljen pred tekmovanjem. Leš ali pesek lepo zglajen, vendar presuh.
Prosila sem 3 x za zalivanje z vodo za celoten sektor, vendar se to ni zgodilo.
Disk: Sektor za 5 cm preširok. Popravili pred tekmovanjem.
Kladivo: Vsi tekmovalci so bili desničarji, zato nismo vrat premikali. V sektorju je bil samo 1 sodnik in dva
pomočnika, ki sta nosila nazaj orodje.
Kopje: organizator je poskrbel za dvoje kopij. Skoraj vsi tekmovalci so imeli svoja kopja.
Pomočnik je včasih vračal orodje z metom nazaj. Po opozorilu ne več.
Delo posameznih žirij: V redu, vendar premalo sodnikov.
Ostale pripombe GS: Discipline : met diska, met kladiva, met kopja je sodila ista ekipa sodnikov. Vse
discipline so merili s teodolitom. S teodolitom je upravljal član Timinga Tomaž Letnik – odlično. Svoje
izračune je posredoval zapisničarki na ročnem zapisniku. Na začetku so preverjali dolžine metov s kovinskim
etrom.
Atletski miting »Nova Gorica« se je pričel ob 11:30 uri, ko so tekmovali v troskoku istočasno (moški 3 +
ženske 3).
Disciplino met krogle smo morali čakati na žirijo, da je končala troskok in se preselila na met krogle (za obe
disciplini ena žirija). Pri metu krogle so sodelovali 2 tekmovalca in 3 tekmovalke.

26. in 27. 6. 2021

PS za starejše mladince in starejše mladinke
(organizator AK Slovenj Gradec)

SKUPNA OCENA GS: 4,3

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu
NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

4,8

Disciplina tekmovalcev: Splošna disciplina je bila dobra, samo tekmovalec 118 v metu krogle je zamudil 10
min v prijavnico, izdal sem mu rumeni karton, a mu omogočil nastop, saj se tekma še ni začela.
OSTALE PRIPOMBE GS: Delo je potekalo dobro, tekoče. Prijavnico je vodja s pomočnico dobro obvladovala,
vendar bi na trenutke (več hkratnih skupin za nastop) potrebovala še kakšnega pomočnika, ki bi pomagal z

usmerjanjem in vodenjem skupin po prijavnici do odhoda na tekmovališče. V prihodnje za lažje delovanje
prijavnice in boljšo organiziranost tekmovalcev, predlagam, da na zunanjo stran prijavnice poleg urnika
štartov obesite še urnik prijavnice (ura prihodov in odhodov iz prijavnice) in uro.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,4

Test pištole je bil izveden korektno in v skladu s predpisi, v prisotnosti štarterja in glavnega sodnika za teke.
Reakcijski čas sistema LYNX je bil prvi dan 26. 6. 2021 ob 16:48, 0,0007 s; drugi dan27. 6. 2021 ob 17:01, pa
0,0001 s, kar je bolje od predpisanih 0,0001s.
Priprava in vodenje zapisnikov: Zapisniki so bili dobro pripravljeni in so bili iz prijavnice vedno pravočasno
dostavljeni na štart in tudi na cilj. Pri vodenju zapisnikov je bilo prvi dan pri dveh štartih nekaj težav, a smo
jih s pogovorom in boljšo organiziranostjo takoj uspešno rešili, tako da je nato vodenje zapisnika potekalo
normalno in je bilo zato nato sorazmerno malo popravkov zapisnikov.
Delo posameznih žirij: Sodniške žirije so delovale dokaj dobro. Izkušen štarter in prvi dan izkušen
pomočnik, drugi dan pa mlajšo pomočnik, so oba dneva delovali zelo suvereno in dobro sodelovali, tako da
je bilo zelo malo napačnih štartov. Sodniška žirija na cilju je bila sorazmerno mlada in zaradi malo
tekmovanj, takšnega visokega ranga, temu primerno zelo neizkušena, zato smo imeli prvi dan, pri dveh
kratkih tekih, nemalo težav in nismo uspeli izmeriti časov tekmovalcem. Po pogovoru in preorganizaciji se je
stanje zelo izboljšalo, a še vedno smo lahko zaradi premalo številčne sodniške ekipe in neizkušenosti
sodnikov, kvalitetno izmerili samo prve štiri (4) čase tekmovalcev, o čemer sem obvestil delegata, ki se je s
tem strinjal. Ekipa sodnikov na stezi je bila malo številčna , običajno samo en sodnik, občasno dva, le za
štafetne teke je bilo dovolj sodnikov na stezi.
Ostale pripombe GS: Opaziti je bilo veliko pomanjkanje sodnikov, še posebno pa pomanjkanje tehničnega
osebja, bila je samo ena oseba, ki se je zelo trudila, zato smo potrebne tehnične posega na tekališču morali
opravljati vsi sodelujoči na tekih.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,0

Višina: ob prihodu na štadion ni bilo pravilno postavljenih stojal, vetrovne nogavičke in ni bilo zarisane
nične linije. Šele ko so prišli sodniki, smo skupaj uredili tekmovališče.
Skok s palico: dodatno je bilo potrebno namestiti oznake ob zaletišču, zato smo jih narisali skupaj s sodniki.
Ostale pripombe GS: Večina sodnikov je nosila enotna oblačila in primerno sodniško majico. Posamezniki
niso imeli sodniške majice ali sodniškega znaka, na kar sem opozorila vodjo tekmovanja na zaključnem
sestanku. Prvi dan je na troskoku bilo nekaj težav pri merjenju rezultata. Po krajšem razgovoru s sodniki,
smo težavo uspešno rešili.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
DA
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

3,9

Kontrola orodja: Komplet Meril Polanik – Koroški atletski sodniški zbor, Datum atesta tehtnice 17. 9. 2019
Krogla: Kovinski meter bi bilo potrebno zamenjati, na določenih mestih Je bil poškodovan.
Disk: Zelo slabo je bila označena središčna točka kroga, zato je bilo pri določitvi korekcijskega faktorja za
merjenje s teodolitom kar nekaj težav, kar pa smo uspešno rešili. Na novo bo potrebno določiti središčno
točko, jo ustrezno označiti. Tudi zaščitna mreža ni bila na obeh straneh pravilno napeljana.
Kopje: Sektor je bil pravilno postavljen in ustrezno označen z dolžinskimi oznakami. Težava pa je bila z
vetrovno nogavičko, ker sta bili na voljo le dve za celotno tekmovanje.
Delo posameznih žirij: Sodniški žiriji sta bili oba dneva tekmovanja v enaki sestavi, razen majhne
spremembe v številu sodnikov in pomočnikov. Prvi dan tekmovanja je met krogle potekal v redu, tudi
sodnikov je bilo dovolj. Drugi dan pa je vse potekalo slabše, sodniška žirija ni bila pravočasno na
tekmovališču, zato tudi tekmovališče ni bilo ustrezno pripravljeno (krog je bil prašen, ni bilo orodja krogel).
V sodniški žiriji sta bila samo dva sodnika in zapisničarka, ki je pomagala tudi pri meritvah. Zapisničarka ni
imela sodniškega izpita, vendar je svoje delo dobro opravila.
Pri dolgih metih so meritve izvajali s teodolitom, kar je precej olajšalo delo. Vodja sodnikov discipline je
dobro organiziral delo svoje ekipe, tudi ko je bilo potrebno pripraviti sektor za met kopja, je vse potekalo
hitro in natančno, tako da se je disciplina lahko pravočasno začela.
Ostale pripombe GS: Tekmovanje je kljub pomanjkanju sodnikov predvsem pa tehničnega osebja potekalo
v redu in sicer zaradi izjemnega truda sodnikov, ki so bili na tekmovanju. Pomanjkanje tehničnega osebja je
bilo precej občutiti pri metih, orodja za mete niso bila pravočasno pripeljana na tekmovališče, pa tudi
pomočnik, ki je vračal kopje, disk, kladivo je bil oba dneva tekmovanja isti. Bilo je kar naporno, vendar so
mu z vzajemno pomočjo sodnikov pri teh disciplinah kar se da pomagali pri vračanju orodja. Pogled na
potek teh disciplin je zakrivala zaščitna mreža za nogomet in sami goli na igrišču.

GS POROČILA 2021 OD 1. 7. DO 31. 7.
1. in 2. 7. 2021

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA ČLANE IN ČLANICE
(organizator AK Velenje)

SKUPNA OCENA GS: 4,4

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

NE

4,7

Ostale pripombe GS: brez
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,5

Delo posameznih žirij: Ni bilo sodnikov na stezi, časomerilcev na cilju ni bilo vedno za vse tekmovalce.
Ostale pripombe GS: Štarter brez stalnega pomočnika, po potrebi je uporabil proste sodnike.
Zaradi pomanjkanja sodnikov niso bili niti postavljeni sodniki na stezi. Sodniki – časomerilci na cilju so se
preveč zanašali na semafor Timinga.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,5

Višina: Ni se uporabljala ura za čas poskusa kljub opozorilu GS.
Daljina: V jami je v mivki veliko drobnega ostrega kamenja. Tehnična služba se je sicer trudila to urediti,
vendar v celoti je bilo to nemogoče. Opozorilo organizatorju, da to uredi v obeh jamah.

Delo posameznih žirij: v redu – razen pri višini, kjer je bila drugi dan potrebna pomoč dodatnega sodnika in
pa izkušenega zapisnikarja.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,0

Krogla: v redu – premalo navlažen sektor, lepo pripravljen.
Priprava in vodenje zapisnika: v redu – prepočasno zapisovanje rezultatov in klicanje naslednjega
tekmovalca.
Disk: vračanje orodja na travo, kljub temu, da je bilo postavljeno stojalo za orodje. Po posredovanju v redu.
Kladivo: manjkala je rumena zastavica. Napačno zapisani rezultati so se v začetku prečrtavali, da se ni več
videl. Po opozorilu se je napačen rezultat prečrtal samo 1 x, ostalo je v redu.
Delo posameznih žirij: sodniške žirije so delovale dobro kljub temu, da je bilo premalo sodnikov (krogla).
Zapisničarke nimajo sodniškega atletskega izpita in so neizkušene. Pomagati jim je bilo treba pri oznakah (-,
r). Tekmovanje je potekalo tekoče, zamud ni bilo.
Ostale pripombe GS: Semafor je bil povezan z izračunom s teodolitom. Discipline met diska in met kopja je
sodila ista ekipa sodnikov. Vse discipline so merili s teodolitom, z njim je upravljal član Timinga Mitja Okorn
– odlično. Svoje izračune je posredoval zapisničarki na ročen zapisnik. Semaforje bil Timingov elektronski.
Kontrola orodij je delovala zelo dobro.

14. 7. 2021

32. ATLETSKI MITING – MAL NOVO MESTO
(organizator AK KRKA, NOVO MESTO)

SKUPNA OCENA GS: 4,9

GS v prijavnici v Novem mestu ni bilo. Nadomestil ga je VSD.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

DA

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

0,0005

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

5,0

Delo posameznih žirij: Štarterji – štarter in oba pomočnika so delo zelo dobro opravili v skladu s pravili.
Ponavljanih štartov ni bilo in tudi ne diskvalifikacij. Zaradi napake v tehniki je bil v enem primeru uporabljen
zeleni karton. Sodniki na cilju – svoje delo dobro opravili, bilo jih je dovolj, tudi pri določanju vrstnega reda
ni bilo težav. Gre za mlado usklajeno ekipo. Komunikacija med trenerji in sodniki na cilju je bila ustrezna.
Sodniki na stezi – svoje delo opravili skoraj neopazno, s strani tekmovalcev tudi ni bilo kršitev pravil. Tokrat
je bilo sodnikov na stezi dovolj, pomagali so tudi tehnični službi pri postavljanju in pospravljanju ovir in
zaprek.
Vremenski pogoji: vroče, veter v prsi tudi do -3,00 m/s v prvem delu tekmovanja, kasneje se je ozračje
umirilo, na 200 m so imeli tekmovalci celo pomoč vetra v dovoljenih mejah,
Disciplina tekmovalcev: Dva rumena kartona tekmovalkama na 100 m zaradi ogrevanja na stezi za 100 m in
ne v krivi kot jim je bilo naročeno. Obe sta se opravičili . Dve tekmovalki na 200 m prejeli rumeni karton
zaradi prihoda na tekmovališče, ne da bi se registrirali v prijavnici.
SKOKI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

Nošenje sodniških znakov

DA

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

v redu

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

5,0

Delo posameznih žirij: Žirije so bile uigrane, vedeli so kaj delajo.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,8

Krogla: sektor je bil čisto suh, da se je pri vsakem metu krogle kadilo zaradi vetra.
Disk: sodniki v sektorju niso imeli zastavic. Primerjava – kontrola dolžine meta je bila s kovinskim metrom in
teodolitom v začetku tekmovanja in po 3. seriji . En sodnik je kontroliral orodja za disk, ker so tekmovalci –
mlaj. mladinci imeli 1,5 kg težko orodje, mlaj. mladinke 1,0 kg
Priprava in vodenje zapisnika v redu - ura je bila prisotna, vendar ne uporabljena.
Kopje: teodolit Aleš Avguštin – Timing in sodnica ročni zapisnik – Strahinič Jana. Ura ni bila uporabljena.

GS POROČILA 2021 OD 01. 08. DO 31. 8.

25. 8. 2021

JERNEJEV MITING 2021
(organizator AK Šentjernej)

SKUPNA OCENA GS: 4,8

TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

DA

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu
v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,8

Priprava tekmovališča: Podlaga tekaške steze je že v slabem stanju. Občina Šentjernej je napovedala
obnovo v naslednjem letu.
Delo posameznih žirij je bilo v redu. Zaželeno je bilo, da bil bi na stezi še kakšen sodnik več. Ocene so
rezultat splošnega vtisa opazovanja dela sodniških služb.
Ugovori in njihove rešitve jih ni bilo
OSTALE PRIPOMBE: Kot vedno je miting potekal v sproščenem in prijetnem vzdušju brez kakršnihkoli
napetosti. Zaradi ukrepov preprečevanja širjenja okužbe z virusom SARS-COV-2 so organizatorji vzpostavili
strožji red za gledalce, kar se je izkazalo za zelo dobro, zato priporočam, da enako ravnajo tudi v naslednjih
letih.
SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ DALJINA

NI v redu

Nošenje sodniških znakov

NE

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,8

Daljina: Na tekmovališču so pomanjkljivosti, ki jih mora rešiti vzdrževalec. Zaletišče je kratko, podlaga
precej neravna. V jami je bilo v območju označenega doskočišča dovolj mivke, takoj izven označbe pa je bila
zaradi premajhnih količin mivke luknja. Občina Šentjernej je napovedala obnovo v naslednjem letu.
Vetromer si je organizator sposodil pri drugem klubu, ki je prinesel cevni vetromer.
Delo posameznih žirij je bilo v redu, niso pa bili enotno oblečeni in vsi niso imeli sodniškega znaka.
METI:
Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

NE

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ VORTEX

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

v redu

NE

Disciplina tekmovalcev

OCENA GS

v redu

4,8

Delo žirije je bilo v redu.

29. 8. 2021

EKIPNO PS ZA MLAJŠE MLADINCE IN MLAJŠE MLADINKE
(organizator AK GORICA, NOVA GORICA)
SKUPNA OCENA GS: 4,8

PRIJAVNICA:
Enotna oblačila

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Seznam dresov

DA

Kontrola dresov, reklam, teh. pripomočkov

Ugovori

v redu

Nošenje sodniških znakov

DA

Kontrola prisotnosti tekmovalcev

v redu

Priprava in vodenje obrazcev

v redu

OCENA GS

NE

5,0

Kontrola prisotnosti, kontrola dresov, reklam, tehničnih pripomočkov : VSD je vestno in natančno
kontrolirala drese (predvsem zgornji del), štartne številke, večkrat je opravila tudi naključno kontrolo (100
m Ž – sk. 3, daljina M, troskok Ž, 200 m Ž – sl. 4) šprintaric. VSD je pripravila in s pomočnicama še pred
pričetkom dela prijavnice izobesila v prijavnici vsa potrebna (in še več) plastificirana navodila (tudi glede
reklam z dne 28. 6. 2021!), izobesila veliko uro, kjer so lahko tekmovalci (in sodniki) kontrolirali čas. Tokrat
je bilo opazno, da so tekmovalci/ke nekaterih klubov že bili seznanjeni s pravilom 4.1.12.1 (nošenje reklam),
ki ga je strokovni delavec AZS (G. Japelj) 26. 8. posredoval na vse klube. Pri tistih tekmovalcih/kah, ki niso
imeli ustrezne opreme temu pravilu, sem s pomočjo še ene sodnice iz prijavnice reševal z razlago »pravil« in
praktičnimi ukrepi (prelepili smo reklame , vrečke za obuvalo so obrnili na zunanjo stran navznoter, napise
na pasu hlačk prelepili ali spodvihali).
Posluževanja dajanja »YC« ni bilo potrebno. Nekaterim so se »prelepke« med dežjem odlepile. VSD je
stalno spremljala potek tekmovanja, da je eden od sodnikov v prijavnici lahko pravočasno odpeljal
tekmovalce na tekmovališče.
TEKI:
Zapisnikar pri elektronskem merjenju časov

NE

Enotna oblačila

DA

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Test pištole

0,0006

Priprava in vodenje zapisnikov

v redu

Priprava tekmovališča _ Tekališče

v redu

Oprema tekališča

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Vetromer

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

OCENA GS

4,7

Delo posameznih žirij: - v redu. Štarterka je opravila svoje delo odlično. VSD sodnikov na tekmo je sproti
dopolnjeval sodniško ekipo na stezi s sodniki, ki so zaključili s svojo disciplino, tako je bilo stalno dokaj
dobro pokrito tekališče. Zapisnikarica na cilju prvič opravljala delo z zapisnikom in ga opravila z odliko.
SKOKI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Priprava tekmovališča _ VIŠINA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava tekmovališča _ SKOK S PALICO

v redu

Nošenje sodniških znakov

Priprava in vodenje zapisnika

DA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DALJINA

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Priprava tekmovališča _ TROSKOK

v redu

Vetromer

DA

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

DA

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

NE

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu

OCENA GS

4,7

Delo posameznih žirij: Zelo dobro organizirane žirije, kljub pomanjkanju sodnikov so delo opravili vestno,
pošteno in strokovno. Pomožni delavci – sodniki pripravniki, ki so pomagali tudi pri semaforjih, povsod zelo
dobro.
Vremenski pogoji: Jasno, delno jasno, oblačno z vetrom, burjo, nalivom dežja, senčniki na razpolago žirijam,
zapisnikarjem.
Disciplina tekmovalcev: Zelo dobra na vseh disciplinah, nekaj izhodov v spremstvu sodnika.
Ostale pripombe: Nekaj sodnikov je prišlo na tekmovanje in tudi delalo v kratkih hlačah, različnih barv in
dolžin. Kap večina ni imela. Ostala oprema v redu. Tekmovanja so se odvijala po urniku, na željo
tekmovalcev tudi prej. Delo vseh je bilo koordinirano, brez zapletov, pripomb ni bilo. Z delom sem bil zelo
zadovoljen.
METI:
Enotna oblačila

NE

Nošenje sodniških znakov

DA

Nošenje rdečega traku (VSD)

DA

Set za kontrolo orodja + tehtnica

DA

Priprava tekmovališča _ KROGLA

v redu

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ DISK

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KLADIVO

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Priprava tekmovališča _ KOPJE

v redu

Teodolit

Opremljenost sodnikov s pripomočki

v redu

Priprava in vodenje zapisnika

Delo posameznih žirij

v redu

Ugovori

Disciplina tekmovalcev

v redu

v redu
NE
v redu
DA
v redu
DA
v redu

NE
OCENA GS

4,8

Kontrola orodja: - v redu. Sodnik je svoje delo opravil vestno in ažurno.
Atest tehtnice: št. 233/571/2020
Nalepke ali sredstva za označevanje orodja: DA
Krogla: v redu
Disk in kopje: Merili s teodolitom, 2 x preverjeno s kovinskim metrom. Ni bilo vetrne nogavičke. Ura za
koncentracijo je bila prisotna, vendar ne uporabljena. S teodolitom je upravljal Mitja Oblak (Timing) –
odlično!
Kladivo: Tekmovališče preozko za 10 cm, popravljeno pred tekmovanjem. Vrata pravilno odpirali in zapirali.
Merili s teodolitom, 2 x merjeno s kovinskim metrom.
Delo posameznih žirij: Sodnikov je bilo premalo. Na semaforjih pomočnikov ni bilo (na metu krogle).
Pomočniki v sektorju so imeli veliko dela s prinašanjem orodja nazaj in čiščenjem orodja zaradi mokrega
sektorja. Pri kladivu so luknje sproti popravljali. Pohvalno.
Vremenski pogoji: mešano - sončno, oblačno, močna ploha na koncu tekmovanja.
---------------

SO pri pregledu poročil GS ugotavlja, da organizatorji še vedno pogosto združujejo delo prijavnice in
kontrole orodij, posebno v situacijah, ko imajo premalo število sodnikov za tekmovanje. Kontrola orodij je v
pristojnosti GS za mete in ne prijavnice, zato je GS za mete dolžan nadzorovati orodje, ki ga teh. služba
dostavi na disciplino.
Sklep št. 5:
Zapisnik GS za prijavnico bo popravljen in objavljen na spletni strani AZS.
Če je na tekmovanju tudi tekmovanje v tekmovalni hoji, mora opažanja zapisati glavni sodnik za teke.
Sklep št. 6:
Zapisnik GS za teke bo dopolnjen in objavljen na spletni strani AZS.
Pred izvedbo najpomembnejših tekmovanj v prihodnji sezoni SO načrtuje obiskati organizatorje in skupaj
pregledati vse organizacijske zadolžitve za dobro izvedbo tekmovanja. Seznam obiskov bo oblikovan po
objavi koledarja za leto 2022 in bo obravnavan na naslednji seji SO ASS.
AD 4.
SO je na pobudo Tehnično tekmovalne komisije obravnaval diskvalifikacijo tekmovalke Tamare Reicht, AD
Štajerska v tekmovalni hoji na 3000 m na Ekipnem prvenstvu Slovenije za mlajše mladince in mlajše
mladinke, 29.8.2021 v Novi Gorici in sprejel:
Sklep št. 7:
Po pregledu razpoložljivega video posnetka ugotavljamo, da VS za tekmovalno hojo na predmetnem
tekmovanju ni v celoti postopala v skladu z navodili WA za organiziranje in sojenje tekmovalne hoje, ki v
5.2 točki predvideva, da je VS za tekmovalno hojo pozicioniran ob ali v bližini ciljne črte. Zaradi napačne
pozicije, ne moremo izključiti določenega tveganja, da odločitev VS, da tekmovalkin nastop ne ustreza
določilom 54. člena, točka 2, Tehničnih pravil, ne temelji zgolj na opazovanju tekmovalkinega nastopa v
zadnji 100 m tekmovanja, kot to določa 54. člen, točka 4 Tehničnih pravil.
Sodniki za hojo se morajo dogovoriti o načinu nadaljnjega delovanja, bi bilo pa smiselno počakati na
odločitve Strokovnega sveta o prihodnjem sistemu tekmovanj v tekmovalni hoji.
AD 5.
Podan je bil predlog, da se za glavne sodnike nabavi vetrovke.
AD 6.
Skrbnik na AZS za delo SO ASS je Zdravko Peternelj in se ga sproti obvešča o sejah in ostalih dogajanjih v
okviru SO.
Sestanek je bil zaključen ob 20:30.
Strokovni odbor ASS
Predsednica
Andreja Jošt

