
Zapisnik 
 
 
3. seje SO ASS, ki je bila v torek, 17. 7. 2013 ob 15.30 uri, v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a 
v Ljubljani. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar, Silva Pintar, Andrej Kotnik in 
Andreja Jošt. 
Odsotni: Igor Godec. 
 
 
Predlagan dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 2. seje 
2. Pregled dela od zadnje seje 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Dopis Branko Žerak 
5. Razno 

 
 

AD 1. 
Potrditev zapisnika 2. seje je bila preložena na naslednjo sejo (zapisnik ni bil pravočasno 
posredovan v pregled).  
Predlagani dnevni red je bil razširjen za obravnavo dopisa g. Jerička. 
 
 
AD 2. 
Pregled dela od zadnje seje: 
� Izveden je bil še en seminar za GS, ki pa se ga je udeležil le en glavni sodnik. 

Ugotavljamo, da je bila letošnja udeležba zelo slaba zato je potrebno v jesenskem 
terminu sklicati še en seminar. 
GS je potrebno vspodbuditi, da so bolj aktivni pri svojem delu in nastopajo kot akterji 
in ne zgolj kot opazovalci. 
Čim prej je potrebno uvesti nov model za pridobivanje novih, predvsem mladih GS. 
Potrebno je aktivno sodelovanje s  klubi. 

� Zaradi premalo interesa seminarja za tekmovalno hojo nismo izvedli. 
 
 
AD 3. 
Pregled poročil glavnih sodnikov: 
 
- Ekipno PS za mladince in mladinke, Ljubljana, 12. 5. 2013    
Prijavnica 
V prijavnici je bila poleg GS samo ena oseba. Pomagala je še ena oseba, ki pa je v glavnem 
vodila tekmovalce – tekače na štarte. Manjkala je ena oseba pri vhodu na štadion – redar, tudi 
fizičnih pregrad ni bilo.  
Ocena:   3,5 



- Miting in troboj pionirske atletske šole za ml. pionirje, Ptuj, 18. 5. 2013  
Pri daljini, krogli, disku, kopju ni bilo ure za koncentracijo, niti se ni čas meril ročno. 
Tekmovalci niso nosili štartnih številk. 
Teki: 3,5 Skoki: 3,8    Meti: 3,5 
 
- Domžale open in atletski miting mladi upi, Domžale, 26. 5. 2013  
Na začetku teka na 2000 m zapreke je bila raven vode  pri vodni zapreki cca 6 cm po ravnijo 
steze. Večkrat je zatajila štartna pištola. Trenerji so se sprehajali po vsem štadionu.  
Željo trenerja, da bi tekmovalka U 14 tekla v skupini z U 16, je štarterja samovoljno potrdil.  
Štarter je klical tekmovalce na štart »pazi štart bo«. Ni imel ali hotel uporabljati piščalke. 
Pri metih so sodili sodniki, ki so tudi trenerji nastopajočih tekmovalcev. 
Nesporazum med štarterjem in pomočnikom Timing-a S, ker je štarter obljubljal in združeval 
več kategorij iste discipline skupaj. Štarter je vrgel štartno pištolo na tla, strgale so se žice iz 
transduktorja, tako da je moral operater popraviti transduktor, pripravljeni tekači pa so se 
morali obleči in počakati na popravilo. 
Teki: 2,0       Skoki: 4,0        Meti: 3,5 
 
Sklep št. 14:  
V Domžalah je potrebno organizirati sestanek z njihovim vodstvom, ZAS Domžale in SO 
ASS, da dosežemo dogovor o nadaljnjem delu zaradi dosedanjih nesoglasij in napak pri 
organizaciji tekmovanj. 
 
- Mednarodni atletski miting – Stepišnikov memorial, Slovenska Bistrica, 25. 5. 2013  
Stožci za prehod na notranjo stezo so bili preveliki in nepravilne oblike 
Kljub nenormalnim vremenskim razmeram se je prireditelj zelo potrudil, tako da je 
tekmovanje potekalo brez zapletov. Velja pohvaliti celotno organizacijsko ekipo. 
Teki: 4,25  Skoki: 4,75  Meti: 4,0  
 
- Prvenstvo Slovenije v mnogobojih, Velenje, 25. in 26. 5. 2013  
Zapažen je bil primer dajanja nedovoljene pomoči (gledanje video posnetka), ki se po 
razgovoru z atletom ni več ponovil. Pri skoku v daljino se je izkazala problematična pokrivna 
deščica, ki je plastična, trda. Tekmovalka je pri odrivu stopila nanjo in zdrsnila ter se 
poškodovala. Takoj so odstranili neprimerno deščico in jo nadomestili s tekmovalno, leseno.  
Moški: 3,0  Ženske: 3,0 
             
- PS v posamičnem mnogoboju za pionirke in pionirje U 14, Radovljica, 1. 6. 2013  
Sodnikov na stezi ni bilo. Sodnik na cilju ni imel zastavice. Pri ogrevanju za vortex niso 
primerno ogrevali, sodniki niso ukrepali. Delegat je uredil zadevo. Pri prvih treh tekih 
pomočnik štarterja ni imel kartonov. Nadzornika terena ni bilo.  
Moški: 3,8  Ženske: 3,8 
 
- Ekipno PS za člane in članice, Nova Gorica, 1. in 2. 6. 2013 
Pri začetnih tekih je imela štarterka prekratek interval med ukazom pozor in strelom.  
Drugi štarter ni počakal navodila pomočnika Timinga, da je vse pripravljeno za štart in je 
tekmovalce pozival v štartne bloke in jih vračal.  
Na stezi en sam sodnik, kateri ni mogel opravljati svojega dela korektno, saj se je posvečal 
snemanju tekmovanja z mobilnim telefonom. Za tek 2000m zapreke je štarter odmaknil stožce 
pred vodno oviro, po končanem teku in pred tekom na 3000m pa ni nihče vrnil stožcev na 
svoje mesto.  



Pri skoku s palico drugi dan ob zaletu oznake tudi s plastičnimi škatlami magnezije, s katero 
so si označevale zalet. Na opozorilo GS je VSD imel neprimerne opazke. Rumene zastavice 
pri uri za koncentracijo sodniki niso uporabljali in tudi ura ni vedno delala.  
Tekmovalec Poljanec (Krka) se je 1. dan obnašal kot trener, saj je v bližino blazin (pri skoku s 
palico) prinesel stol, nanj sedel in dajal navodila svojemu varovancu. VSD ga je odstranil. 
Pri disku, zapisnikar ni ponavljal rezultata kljub opozorilu. Pri metu kopja niso imeli nalepk, 
in  štoparice za koncentracijo niso uporabljali. Pri metu kladiva za članice niso zapirali krila 
vrat.  
Po dolgem času je bila sodniška žirija v prijavnici polno zasedena, poleg sodnikov je bilo 
dovolj tudi pomočnikov, vendar to zaradi slabe discipline tekmovalcev sploh ni prišlo do 
izraza.  
Teki: 3,5  Skoki: 3,5  Meti: 3,0  Prijavnica: 4,0 
 
Sklep št. 15:  
V sodniških žirijah ne smejo soditi sodniki, ki so na tekmi tudi v vlogi trenerja, starša ali 
funkcionarja, ker lahko pride do navskrižja interesov. 
Sklep št. 16:  
Naprave, ki omogočajo komuniciranje s trenerji so prepovedane in njihov vnos ni dovoljen. 
Prav tako niso dovoljene naprave oziroma njihova uporaba, kadar le-te tekmovalca 
onemogočajo pri zaznavanju znakov iz njihove okolice (na primer opozarjanje, ko je lahko 
ogrožena njihova varnost). 
 
- PS v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke U12, Maribor, 2. 6. 2013  
Tekmovalec je brez dovoljenja delegata skakal v daljino v 2. skupini, čeprav je bil določen v 
1. skupini. Po informaciji vodje tekmovanja, je spremembo uveljavila trenerka tega 
tekmovalca, da bi laže nadzirala vse svoje tekmovalce na enem tekmovališču. 
Sodniki so pod neenotnimi vrhnjimi oblačili nosili sodniške majice, niso pa nosili ustreznih 
znakov na vrhnjih oblačilih.  
Zgledno delo sodniških žirij kljub slabemu vremenu. Pohvala za prizadevnost in ažurnost.  
Moški: 4,5  Ženske: 4,5  
 
Sklep št. 17:  
Vodja tekmovanja nima nobenih pristojnosti pri razporejanju tekmovalcev v skupine. To je 
stvar žreba, ki je v pristojnosti delegata. 
Sklep št. 18:  
Obvezno je nošenje sodniških majic. V primeru slabega vremena je potrebno ob nošenju 
vrhnjih oblačil nositi sodniški znak! 
 
- 18. mednarodni atletski miting ob dnevu rudarjev - Miting za VN AZS, Velenje, 4. 6. 2013  
Sodniške ekipe so zelo  dobro opravile svoje delo.  
Teki: 4,8  Skoki: 4,7  Meti: 4,5 
 
- Mednarodni atletski miting, Maribor, 9. 6. 2013  
Test pištole ni bil opravljen. Tekmovalci niso nosili štartnih številk.  
Ocena: 3,0 
 
Sklep št. 19:  
Dolžnost GS za teke je, da organizira test pištole. 
 



- Odprto prvenstvo Gorenjske – miting, Radovljica, 15. 6. 2013  
Pri višini ni bilo traku pod letvico in ure za koncentracijo. Pri daljini in troskoku enkratno 
urejeno doskočišče, vendar ni bilo oznak za zalet ter ure za koncentracijo. 
Ocena: 4,0 
 
- APS za člane in članice – FINALE, Nova Gorica, 15. in 16. 6. 2013  
Prvi dan nezadovoljivo delo sodnic na stezi.  Po 3000m zapreke (M) tehnična služba ni 
odstranila druge zapreke tako, da so tekmovalke v naslednji disciplini 5000m (Ž) morale 
obteči to zapreko. Štart na 800m (Ž) je bil zamujen, ker niso kljub opozorilu pripravili 
piramid za prehod na notranjo stezo. Štartna pištola je zatajila 5 x. Pri skoku s palico sodniki 
1. dan niso upoštevali dogovorjenih višin. Začeli pri 300cm in ne na 320cm. 2. dan le 2 
sodnika pri skoku v višino, ker so bili  ostali na drugih tekmovališčih. Pri metu diska in 
kladiva zaradi nezbranosti in premalo izkušenj zapisnikarice je bilo veliko popravljanja 
rezultatov. Sodniki so pozabili meriti čas potreben za izvedbo poskusa pri večini 
tekmovalcev. Sodelovanje sodnikov v prijavnici – zelo dobro. Moteče je bilo, da so 
posamezna orodja na tekmovališče vozili s samokolnico.  
Teki: 3,5  Skoki: 4,0  Meti: 3,5  Prijavnica: 4,5  
 
- Priložnost za mlade – 17. atletski miting, Murska Sobota, 16. 6. 2013  
Prti sodnikih je potrebna obnovitev atletskih pravil. Pomanjkljivo znanje dela s štoparico. 
Zmeda pri določitvi vrstnega reda tekmovalcev. Nepravilna postavitev stožcev v krivinah. Na 
štadionu so bili prisotni trenerji, starši tekmovalcev,… Kontrola orodja opravljena na tehtnici 
za tehtanje ljudi, zato je delo prijavnice neocenjeno, saj take tehtnice ne kažejo natančne teže.  
Teki: 3,0  Skoki: 3,0  Meti: 2,5  Prijavnica: neocenjeno 
 
- APS za pionirje in pionirke U 16, Velenje, 22. 6. 2013  
Posamezne žirije številčno oslabljene (predvsem sodniki na progi.) Zapisnikarja pri 
elektronskem merjenju časa ni bilo. Sodniško žirijo na stezi so sestavljali iz trenutno prostih 
sodnikov. Niso imeli pripomočkov za evidenco napak (trakovi, obrazci). Zapisničarka pri eni 
disciplini uporabljala NN za nenastopanje v vseh rubrikah za rezultate in v dveh primerih za 
izpuščanje posameznega meta. Po opozorilu je pisala pravilno. V prijavnici ni bilo podatkov o 
dovoljenih klubskih dresih. 
Teki: 3,1  Skoki: ni poročila GS Meti: 4,0  Prijavnica: 4,0 
 
Sklep št. 20:  
Delegiranje GS je izključno v pristojnosti SO ASS. Zaradi zniževanja stroškov pa se vedno 
poskuša delegirati GS iz enega kluba oziroma celo skupaj z delegatom. 
 
- APS za pionirje in pionirke U12 in U14, Koper, 23. 6. 2013  
Sodniki na stezi niso imeli zastavic, ostalo zadovoljivo opremljeno. Časomerilcev ni bilo 
dovolj – bili so štirje, ki so svoj del dela opravili dobro.  
Teki: 4,0  Skoki: 4,0  Meti: 4,5  Prijavnica: 4,0   
 
- PS za mlajše mladinke in mladince, Slovenj Gradec, 29. in 30. 6. 2013  
Stožci za oznako prehoda na notranjo stezo (800 m in štafeta 4x300 m) so neustrezni. Ob 
napačnem štartu finala na 100 m je štarterska ekipa pozno reagirala (pretečenih 70-80 m). 
Priporočam, da pomočnik štarterja namesto piščalke uporablja »povratno« pištolo. Sodnikov 
na stezi skoraj ni bilo. Ni jih bilo ne v krivinah, ne pri tekih na zaprekah, 400 m ovire in 
stožcih za prehod na notranjo stezo.  



Prvi dan pri daljini VSD ni nosil rdečega traku. Maloštevilna žirija za višinske skoke. Ista 
žirija za palico in višino, zato je drugi dan začetek višine izpeljala na hitro improvizirana 
žirija. 
Pri disku in kladivu odprtina za izmet je široka 8 m. Tehnična služba ni delovala. Premalo 
sodnikov. 
Teki: 3,0  Skoki: 3,0  Meti:3,5 
Priporočilo: Priporočljivi sta dve odskočišči. Odskočišče mora biti ustrezno markirano. 
 
- DP za mlajše člane in članice, Koper, 29. in 30. 6. 2013  
Na stezi nobenega sodnika (2. dan polovico tekov da). VDS skok v višino ni sposobna 
opravljati tega dela, Nadzornika teren ni bilo. Organizacija sodniške službe slaba. 
Zapisnikarja pri elektronskem merjenju časa ni bilo. 
Pri teku 3000 m zapreke so sodniki vključno z GS postavili zapreke nepravilno. Podnožje 
zapreke je bilo na sredini notranje steze in ne do notranjega roba tekmovališča. Sama zapreka 
je bila do notranjega roba. Tekmovalec št. 76 ima desno nogo »zamašno« in je šel z levo nogo 
mimo zapreke pod njenim nivojem. Bil je opozorjen in seznanjen z diskvalifikacijo ter 
predčasno prenehal s tekom.  
VSD pri skoku v višino slabo pozna pravila, ne zna uporabljati kljunastega merila. Ura za 
koncentracijo slabo izkoriščena prvi dan, drugi dan je niso uporabljali. Skok s palico – ure za 
koncentracijo niso imeli. Vetromera pri daljini sprva niso hoteli postaviti, ker, da je to delo 
Timing-a (ker ga plačajo). VSD nepravilno uporablja čase za izvedbo poskusov. 
Zapisničarka pri metih, ki je bila hkratno tudi semaforistka, je izpustila en zapis in en napačni 
vpis.  
Zaradi prepoznega prispetja žirije pri kopju, je GS začel poskusne mete. Ni bilo ur za 
koncentracijo. Prvi dan zelo motila glsba in napovedovalec na terenu.  
Kontrola dresov je bila zelo površna. Prvi dan se je začel s slabo organizacijo dela v 
prijavnici. Sodniki so prišli z zamudo, njihovi začasni namestniki niso točno vedeli, kaj 
morajo delati, poleg tega v prijavnici ni bilo nobenih zapisnikov, obrazcev, samo štartna lista.  
Teki:  2,5  Skoki: 3,0  Meti: 3,5  Prijavnica: 3,5  
 
Sklep št. 21:  
Opominjanje atleta med samim tekom ni dovoljeno! Kršitev pravil se sankcionira z 
diskvalifikacijo kot to določajo pravila. 
 
Komentar: AZS zagotavlja en (1) vetromer za teke (pripelje ga Timing). Drugi vetromer (za 
daljinske skoke) je stvar organizatorja, njegova postavitev pa zadolžitev tehnične službe in 
sodnikov. 
 
- Miting Maribor 2013, Maribor, 3. 7. 2013  
Pomanjkanje sodnikov na stezi, vsa dela tehnične službe in nadzora terena pa je opravljala le 
ena oseba.  
Višina - Samolepilni trak med stojali in v podaljšku stojal ni bil dobro prilepljen na podlago. 
Najprej ga je odlepljal veter, kasneje dež. Desno stojalo ni bilo popolnoma čvrsto vpeto v 
podnožje. Nekateri atleti so uporabljali kredo za talne označbe, en tekmovalec je nastopal brez 
štartne številke.  
VSD na daljini je večinoma prehitro dvigoval  belo zastavico (pred zapustitvijo doskočišča s 
strani atleta).  
Glede na dostopnost steze so se posamezni tekmovalci ogrevali na štadionu v dogovoru z 
vodjo tekmovanja, niso se pravočasno prijavili v prijavnici. Pohvaliti velja usklajeno delo z 



vodjo tekmovanja in s štarterjem, ki je redno in pravočasno prihajal po  tekmovalce, prav tako 
sodniki na tehničnih disciplinah. 
Teki:  4,0  Skoki: 4,3  Meti: 4,5  Prijavnica: 4,0 
 
- PS za starejše mladince in mladinke + miting, Maribor, 6. in 7. 7. 2013  
Žirije so bile popolne. Drugi dan zapisnik do 3. serije v redu, zaradi zmedenosti zapisnikarice, 
ki je v četrti seriji napačno pozivala tekmovalce in posledično napačno zapisala tudi rezultat, 
je bilo precej popravljanja v zapisniku. Po pregledu zapisnika sva se z delegatom odločila za 
prepis, VSD pa je zamenjala zapisnikarico.  
Kopje – je bilo prvi dan samo stehtano, ostalih kontrol razen pri enem kopju ni bilo možno 
opraviti, saj je g. Žerak odstranil naprave za kontrolo orodij. 
Teki:  4,5  Skoki: 4,0  Meti: 3,7  Prijavnica: 4,1  
 
Komentar: Stališče SO ASS o opisanem zapletu na tekmovanju je, da je dogodek skrajno 
neprimeren in ne sme doživeti ponovitve! 
 
Sklep št. 22:  
Kontrola orodja je stvar tehnične službe, vendar mora pri tem obvezno sodelovati sodnik. 
 
- 8. memorial Matica Šušteršiča in  Patrika Cvetana, Ljubljana, 13. 7. 2013  
Ni bilo nadzornika terena. Neposredno na stezi so bili prisotni  starši, trenerji in fotografi brez 
akreditacij. 
Skoki od 200cm do vključno 215cm so se izvajali s staro letvico, ki ima končnik s štirimi 
pravokotnimi površinami. Vodja sodnikov pri  palici je samovoljno dovolil po prvi preskočeni 
višini pri članih (195cm) uporabo bele letvice s štirioglatimi  končniki, ki je sicer neveljavna 
in se uporablja samo za poskusne skoke, ker so se tekmovalci pritožili, da rdeče letvice s 
pravilnimi  končniki ne vidijo, ko izvajajo skoke.  
Teki: 4,2  Skoki in meti: 3,0 
 
Priporočilo: Za miting LJ (ranga memorial Matica Šušteršiča in  Patrika Cvetana) se 
priporoča vsaj tri GS (teki, skoki in meti). 
Za DP   → trije GS (teki, skoki in meti) + GS v prijavnici 
Mitingi → glede na rang tekmovanja (trije, dva ali en GS) 
 
 
AD 4. 
SO ASS je obravnavala pismo g. Žeraka. Predlagamo skupen sestanek z UO ZAS Maribor in 
SO ASS v mesecu septembru. Na sestanek mora biti obvezno vabljen tudi g. Žerak. 
 
 
AD 5. 
SO ASS je obravnavala dopis g. Andreja Jerička. SO ASS pri tem ugotavlja, da je bila v 
opisanem primeru glavni sodnik storil veliko strokovno napako. SO je v zvezi s tem 
dogodkom prejel tudi pismo GS v katerem je dodatno pojasnil dogodek. GS se zaveda 
storjene napake in jo globoko obžaluje. 
 
 
 
 



AD 6.  
Razno: 
 
� V jesenskem času je potrebno obvezno organizirati tečaj za sodnike pri elektronskem 

merjenju časov, ker le malo organizatorjev tekmovanja zagotovi sodnika na tej 
funkciji! 

 
� V zadnjem času opažamo, da organizatorji ne poravnavajo obveznosti do glavnih 

sodnikov, oz. jim zato postavljajo dodatne pogoje, s katerimi jih seznanjajo šele ob 
prihodu na tekmovanje. 
 

Sklep št 23:  
Organizator tekmovanja je dolžan poravnati obveznosti do GS na tekmovanju! 

 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.15 uri. 
          
 
          Zapisala: 
         Andreja Jošt  
  


