
ZAPISNIK 
  
 
4. seje SO ASS, ki je bila v sredo, 2. 10. 2013 ob 15.30 uri, v sejni sobi AZS, Letališka c. 33a 
v Ljubljani. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambrožič, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar, Igor Godec, Silva Pintar, 
Andrej Kotnik in Andreja Jošt. 
 
Dnevni red: 
 

1. Potrditev zapisnika 3. seje 
2. Pregled dela od zadnje seje 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Priprava sestanka združenja atletskih sodnikov Slovenije 
5. Priznanja AZS 
6. Pritožba DP U14 
7. Dopis Vladimir Kevo 
8. Razno 
 

AD 1. 
Na zapisnik 3. seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen, prav tako kot zapisnik 2. seje. 
 
 
AD 2. 
Pregled dela od zadnje seje: 
� Gabrijel Ambrožič in Andrej Udovč sta na Portugalskem potrdila licenco za ITO in sta 

uvrščena na listi EA. 
� Predstavljene so bile spremembe in novosti v pravilih za atletska tekmovanja sprejete 

na kongresu v Moskvi, ki stopijo v veljavo s 1. 11. 2013. 
� SO ASS v prizadevanjih za razrešitev situacije v ZAS Maribor sprejema: 

Sklep št. 24:  

SO ASS zahteva sklic UO ZAS MB za razrešitev nastale situacije in nadaljnje nemoteno delo 
ZAS MB, ki je otežkočeno zaradi nesoglasij med g. Žerakom in ga. Ritlop Vrbovšek. Rok za 
sklic seje je prva polovica oktobra. Na sejo mora biti vabljen tudi g. Žerak. 
 
 
AD 3. 
Pregled poročil glavnih sodnikov: 
 
1.  Mednarodni atletski miting, Maribor, 16. 7. 2013  

Organizator se je odločil, da zaradi majhnega števila sodelujočih (disk 11 tekmovalcev v štirih 
kategorijah in višina 3 tekmovalci) ob njihovi primerni disciplini in zadostnim številom 
izkušenih sodnikov tekmovalci nastopajo brez štartnih številk.  
Spremljevalce je bilo potrebno opozoriti na pravilo o nudenju nedovoljene pomoči (snemanju 
znotraj tekmovališča), kar so brez prigovorov upoštevali.  



V pritožbeni komisiji je kot član tudi GS. 

Zaradi nespoštovanja pravil (nastopanje brez štartnih številk) je tekmovanje 
NEOCENJENO. 

Sklep št. 25: 
Tekmovalci ne smejo nastopati brez štartnih številk. 

Komentar:  V primeru, ko je trener na tekmovališču kot tekmovalec, nima pravice nudenja 
pomoči in mora biti opozorjen ter lahko v tem primeru prejeme rumeni karton.  
 
2.  APS za pionirje in pionirke U16, Velenje, 22. 6. 2013  (poročilo ni bilo posredovano do 
prejšnje seje) 

Pri skoku s palico, daljini in troskoku zapisničarke niso bile sodnice, vendar so zapisnik 
vodile vzorno s pomočjo ostalih sodnikov. Število sodnikov na posameznih žirijah je bilo 
premajhno. 

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: - Skoki: 4,1 Meti: - Prijavnica: - 

 
3.  Preskok Krka 2013, Novo mesto – Novi trg, 17. 7. 2013  

Tekmovanje je potekalo na Novem trgu na posebej in za to prirejenem tekmovališču – večina 
rekvizitov je bila pripeljana s štadiona, zaletišče pa je bilo pripravljeno posebej in to zelo 
kvalitetno. Vsi prisotni so ga hvalili. Organizator si zasluži pohvalo. 
Krogla – posebej pripravljeno tekmovališče – krog izposojen iz dvorane, ostalo pripravljeno 
za to prireditev. Ob sektorju postavljene tudi oznake dolžin. 

Ocena dela sodniških žirij: 
Teki: - Skoki: 5,0 Meti: 5,0 Prijavnica: - 

Komentar:  Tekmovališča niso bila potrjena skladno s pravili. V prihodnje naj organizator 
upošteva tudi ta aspekt – predvsem pa mora GS biti pozoren na potrebo po takem potrdilu! 
 
4.  Miting Ptuj 2013, Ptuj, 24. 7. 2013  

Sodniki prišli na tekmovališče v zadnjem trenutku. Štarter še precej neizkušen (zavlačevanje 
pri štartih). 
Korektno izpeljano tekmovanje z minimalnim številom sodnikov (pri skoku v daljino le dva), 
ki pa so s pomočjo mladih pomočnikov svoje delo dobro opravili. Pri skoku v daljino v jami 
ni bilo dovolj peska in slabo ravnanje. 
Nekatere trenerje je bilo potrebno opomniti o pravilu nudenja nedovoljene pomoči 
tekmovalcem. Problem je, ko trener istočasno opravlja tudi kakršnokoli drugo funkcijo na 
terenu.  

Ocena dela sodniških žirij: 
Teki: 3,5 Skoki: 3,0 Meti: 4,0 Prijavnica: - 

Komentar:  SO ponovno opozarja na nezdružljivost funkcij – glej zapisnik 3. redne seje SO 
ASS - 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." 
 
 
 



5.  Prvenstvo Slovenije za člane in članice, Celje, 27. in 28. 7. 2013  

Štarterji so opravljali svoje delo dokaj ležerno. Postavitev štarterja in njegovih pomočnikov ni 
bila ustrezna in ni omogočala optimalnega pregleda nad štartom tekmovalcev. Na začetku so 
se pojavljali problemi pri določanju vrstnega reda.  
Ponovno so bile težave pri štetju krogov tekmovalcev – problemi pri obračanju številk na 
semaforju ter kazanja števila krogov za tekmovalce, ki so zaostajali za krog in več. Pri teku na 
800 m sodniki niso zvonili za zadnji krog. 
Tehtnice ni bilo moč uravnati na 0 gramov, to so upoštevali pri tehtanju. 
Pohvala vodji prijavnice, ki je odlično opravljala svoje delo ves čas tekmovanja. 

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 3,7 Skoki: 4,2 Meti: 3,9 Prijavnica: 4,2 

 
6.  Miting Jernejevo 2013, Šentjernej, 21. 8. 2013  

Krogla: črte, ki omejujejo sektor metališča, so bile zarisane z apnom. Zaustavitveni prag ni v 
skladu s pravili. Po tretji seriji niso obrnili vrstnega reda nastopajočih.  
V prvi skupini je sodnica napačno merila poskuse, vendar za vso skupino enako. Po opozorilu 
meritve pravilne.   
Pri vseh disciplinah ni bilo optimalno število sodnikov, je pa bilo veliko pomožnega osebja.  
Pri eni skupini teka mladink na 100 m se elektronska ura ni sprožila. Ročno izmerjeni časi so 
bili, toda ker je urnik dopuščal in ker so se tekmovalke strinjale, so tek ponovili.  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 4,0 Skoki: 4,1 Meti: 3,5 Prijavnica: - 

 
7.  Atletski miting v skokih in metih za vse kategorije, Radovljica, 24. 8. 2013  

Tehtnica je še vedno gospodinjska. Ostalega orodja pri kontroli orodja nimajo. Štoparic za 
koncentracijo ni bilo. 
Vsi zapisniki so napisani ročno, vodja tekmovanja (Zvone Prezelj) jih bo v računalnik vnesel 
sam.  
Višina: prišlo je do nepravilnega dvigovanja letvice. Pred tekmovanjem je bil dogovor, da se 
letvica dviga po 5 cm. Zapisničarka je vse tekmovalce vprašala, pri kateri višini bodo začeli 
skakati. Ker so se nekateri odločili začeti pri 143 cm oz. 148 cm, so nastavili letvico tudi na te 
višine (VSD dovolil) in nadaljevali po določenih višinah. Tako so višine sledile 130, 135, 
140, 143, 145, 148, 150, 155, 160.  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: - Skoki: 4,0 Meti: 4,0 Prijavnica: - 

 
8.  APS za mlajše mladince in mlajše mladinke, Ptuj, 31. 8. 2013  

Neusklajeni časi z vrstnim redom, veliko popravkov. Žirija na cilju neuigrana in s premalo 
znanja,.  
Štarter ni imel povratne pištole, dobil jo je kasneje od Timing-a. Na začetku je bilo na cilju 6 
sodnikov, potem čedalje manj, na koncu 3. Štarterja sta naredila nekaj napačnih štartov (en 
neupravičen, en  spregledan). Pri teku 100 m ovire, 3. skupina, je štarter po 80 m ustrelil še 
enkrat brez razloga (pomota). Tek so ponovili. Sodnikov na stezi razen pri ovirah in štafetah 
ni bilo.  
Daljina in troskok – v jami (doskočišču) je premalo mivke.  



Ugovor – mlajši mladinci, kladivo 5 kg, na sodniško odločitev, da je Jan Lokar prestopil v 3. 
poskusu. Dobili video posnetek Keva. Po posvetu z VSD in prisotnimi na disciplini je ugovor 
zavrnjen. 
Za prvo disciplino kladivo 5 kg mlajši mladinci so pripravili pomožno merilo za dolžino 
orodja, ker so iz Maribora prinesli ustrezno merilno desko prepozno (pol ure). Prijavnica je 
bila vzorno urejena.  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 2,9 Skoki: 4,0 Meti: 3,5 Prijavnica: 4,0 

Sklep 26: Sodniki moramo biti pri sojenju agilnejši. Pri krogu za met kladiva in diska 
obvezno sodita dva sodnika – vsak z ene strani mreže. Pri svojem delu morata biti v 
sklonjenem položaju (v preži), ki sodniku omogoča fokus na morebitno napako. 
 
9.  PS za pionirje in pionirke  U16, Celje, 7. in 8. 9. 2013  

Po daljšem času  dovolj sodnikov na stezi, predvsem drugi dan. Pri zadnjem teku (6. skupina) 
teka na 100 m so zatajile pištole štarterjev – zaustavitev šele po 30 m.  
Višina: v zapisniku nekajkrat popravljeni rezultati (oznaka za uspešen skok je bila napisana 
pod napačno višino). Napako je zapisničarka sama opazila in popravila, GS je zraven 
podpisal.  
Za merjenje orodij se že dalj časa uporabljajo improvizirane merilne naprave (razen tehtnice) 
domače izdelave. Delo v prijavnici potekalo dobro. Sodnice so prisotnost tekmovalcev v 
prijavnici preverjale dvakrat. Prvič ob prijavi tekmovalcev, drugič  pred samim odhodom 
tekmovalcev na tekmovališče. Na tekmovališče so tekmovalce za tehnične discipline vodili 
zapisnikarji posameznih disciplin, tekmovalce za teke pa sodnice v prijavnici.  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 4,0 Skoki: 4,0 Meti: 4,0 Prijavnica: 3,5 

 
10.  Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U14 in U12, Postojna, 14. in 15. 9. 2013  

Štarterji so imeli prekratek interval med pozor in strelom, ko se tekmovalci še niso popolnoma 
umirili, nekajkrat so bili tekmovalci še v dvigovanju. Pištola je nekajkrat zatajila, sodniki niso 
pokazali zelenega kartona.  
Dva sodnika na stezi sta pokrivala samo en zavoj, saj so bili v glavnem teki na 200 m. 
GS prvi dan diskvalificiral štartni številki 384 in 109 zaradi prihoda v cilj po napačni stezi 
(163/3a), štafeto Medvod U12 pionirke, ker je tekmovalka izgubila palico v predajnem 
prostoru, pobrala pa jo je tekmovalka naslednje predaje (170/13). Trener je podal ugovor, ki 
je bil zavrnjen. Dopis mame tekmovalke. 
Trenerji so se pri tekih prosto sprehajali od tekmovalca do tekmovalca, čeprav so imeli 
dovoljen vstop samo za daljino in višino. 

Komentar (vezano tudi na točko 6. dnevnega reda): Odločitev sodnikov za diskvalifikacijo je 
korektna, ker je popolnoma skladna s pravili. Tekmovalka, ki je palico izgubila, bi jo morala 
tudi pobrati in predati naslednji tekmovalki.  

Priporočilo za mlajše kategorije: 
- 4 ekipe ali manj   → prehod na notranjo stezo po 100 m 
- 4 ekipe ali več   → po sistemu 4 x 400 m (3 zavoji v svoji stezi) 



Višina: oba dneva manjkala dva sodnika (zapisnikar, sodnik na uri za koncentracijo), drugi 
dan zapisnik pisala neuradna oseba – trenerka (sicer sodnica), ki je nadzorovala svoje 
tekmovalke, drugi dan ni bilo semaforista. 
Daljina: oba dneva premalo sodnikov, ni bilo uradnega zapisnikarja na daljini na drugem 
tekmovališču, ni bilo sodnikov za merjenje časa poskusov, neizkušen merilec vetra na drugem 
tekmovališču. 
Potrebna za odtenek boljša komunikacija med sodniki v polju in vodjem sodnikov – pri 
vortexu drugi dan, potreben bi bil kakšen sodnik več. S semaforjem upravljali pomočniki, ki 
jih je bilo potrebno opozoriti, da je potrebno semafor obračati, da rezultate vidijo vsi trenerji 
in gledalci in ne samo tekmovalci.  
Organizatorju priporočamo, da v primeru tako številčnih skupin in hkratnih začetkih disciplin 
organizira prijavnico zunaj štadiona. Nekateri trenerji in spremljevalci so dovoljenje, da lahko 
spremljajo tekmovanje na daljini in višini, razumeli kot dovoljenje, da se prosto sprehajajo po 
štadionu.  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 3,0 Skoki: 3,5 Meti: 4,0 Prijavnica: 4,0 

 
11.  4. Eko maraton Maribor, Maribor, 15. 9. 2013  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 4,5 Skoki: - Meti: - Prijavnica: - 

 
12.  Jesenski metalski miting, Domžale, 21. 9. 2013  

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: - Skoki: - Meti: 4,0 Prijavnica: - 

 
13.  1. Polmaraton "Domžale tečejo", Domžale, 22. 9. 2013 

NEOCENJENO. 
 
14.  6. Miting "Zvezde prihodnosti - Bled 2013", Bled, 28. 9. 2013 

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 3,0 Skoki: 3,5 Meti: - Prijavnica: - 

 
15.  1. Konjiški maraton, Sl. Konjice, 29. 9. 2013 

Ocena dela sodniških žirij: 
Tek: 5,0 Skoki: - Meti: - Prijavnica: - 

 
 
AD 4. 

Sestanek ZAS bo 23. 11. 2013 v prostorih AZS.  

Predlagani poudarki za obravnavo na sestanku: 
1. predlog opornih točk glede priprave letnega programa posameznih sodniških zborov 
2. problematika pokrivanja stroškov dela sodnikov na tekmovanjih 
3. predstavitev novosti v pravilih – pripravi Gabrijel Ambrožič 
4. pregled dela sodnikov v letu 2013 – pripravi Igor Godec 

Zbore se pozove za ažuriran sezname sojenj, ki jih je potrebno vrniti do 1.11.2013, da lahko 
do posveta pripravimo zbornik.  



Silva Pintar uredi bazo GS. 

V zimskem obdobju je potrebno organizirati NTO seminar in pri tem pridobiti čim več 
mladih. S pridobitvijo licence NTO lahko sodnik II.ranga napreduje v rang III. in GS. 
 
 
AD 5. 

SO ASS predlaga, da se za častno članico v letu 2013 imenuje Silvo Pintar. 
 
 
AD 6.  

Odgovor na pritožbo je podan že ob obravnavi poročila v 3. točki dnevnega reda, ko je bilo 
obravnavano tekmovanje, na katerega se nanaša pritožba. 
Andrej Udovč pisno odgovori na prispelo pritožbo, kot je navedeno ob komentarju predmetne 
pritožbe. 
 
 
AD 7.  

Ugotavljamo, da so bile že na tekmovanju izkoriščene vse možnosti, ki jih predvidevajo 
Pravila. Iz pregleda posredovanega posnetka ugotavljamo, da posnetek ni dovolj nedvoumen 
in nazoren, ker je kot snemanja od zgoraj navzdol in iz večje razdalje. Zato ne moremo z 
zadostno gotovostjo trditi, da je sodnik naredil napako. Formalne odločitve tako ni mogoče 
spremeniti, zavzemamo pa stališče, ki je podano v 26. sklepu. Tudi v tem primeru Andrej 
Udovč pisno odgovori na prispeli dopis, kot je zapisano v predmetnem komentarju. 
 
 
AD 8. 

Ni bilo vsebin za obravnavo. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.30 uri. 
        
 

Zapisala: 
         Andreja Jošt  
  


