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ZAPISNIK 

 
10. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 29. junija 2010 ob 17.00. uri v 
prostorih AZS. 
 
Prisotni: Gabrijel Ambro�ič, Vladimir Vidmar, Andrej Udovč, Silva Pintar. 
Odsotni: Andrej Kotnik (opravičeno), Igor Godec (opravičeno) in Alenka Maček Lebar. 
 
Dnevni red:  
 

1. Pregled in potrditev zapisnika 9. seje SO ASS 
2. Obravnava poročil GS � V. Vidmar in ostali 
3. Izbira ponudnika za dobavo majic za sodnike - A. Udovč, G. Ambro�ič 
4. Razno 

 
K1.  
 
Zapisnik 9. seje je bil sprejet. 
 
K 2.   
 
Člani strokovnega sveta so obravnavali pregled poročil glavnih sodnikov za tekmovanja v juniju 
2010. Glede na ugotovitve so bili sprejeti naslednji splo�ni sklepi: 
Sklep 77: Glavni sodniki morajo na tekmovanjih nastopati aktivno v smislu podpore 
sodni�kim �irijam. 
Sklep 78: Da se ugotovljene napake ne bodo ponavljale, je potrebno pred tekmovanji 
pregledati ocene predhodnih tekmovanj. 
Sklep 79: Glavni sodniki morajo vestno in v celoti izpolnjevati poročila glavnih sodnikov. 
Sklep 80: Predsednik mora sprotno pripravljati pregled poročil glavnih sodnikov in jih 
elektronsko po�ilja članom strokovnega odbora v diskusijo.  
 
MITING MEDNAR. ATL. LIGE, 6. 6. 2010 Postojna, organizator: AK  Postojna.  
- časomerilci so merili v stotinkah in tako čase tudi vpisovali 
- komunikacija med sodniki na cilju in pomočnikom �tarterja je bila slaba (s kretnjami) 
- ni bilo sodnikov na stezi 
- sodniki niso imeli ur za merjenje časa poskusov 
- zaustavitveni prag pri metu krogle ni bil dovolj stabilen 
- z merilom za skok v vi�ino se lahko meri največ  do 231 cm 
- zapisničarka je napačno vpisovala neuspe�ne skoke, na kar jo je GS opozorila 
- mivka v jami za doskok je zbita oz. neustrezna, zato je bilo treba jamo večkrat prekopavati 



- �irija pri troskoku sprva ni �elela namestiti �odrivne deske� na 9 m 
Prvenstvo Slovenije  za MMI in MME, 5. in 6. 6. 2010 Ljubljana, organizator: AD Kronos.  
- premalo sodnikov na cilju in stezi 
- predajni prostor za 1. predajo �tafete 4 x 300 m ni bil označen in ga je izmerila in označila 

GS 
- ugovor trenerja MASS na diskvalifikacijo �tafete 4 x 100 m zaradi predaje izven 

predajnega prostora. Prestop sta potrdila dva sodnika na stezi, prestop pa je priznala tudi 
ena od tekmovalk. Ugovor zavrnjen. 

- ugovor trenerke AD Kronosa zaradi diskvalifikacije tekmovalca, ki je po ugotovitvi 
sodnika na stezi naredil napako zaradi nepravilnega prehoda čez ovire (čl. 168/7). 
Trenerka ni upo�tevala predpisane procedure in se je s svojim nestrinjanjem z odločitvijo 
obrnila neposredno na sodnika na stezi ter se je �e pred podanim ugovorom nesramno 
izra�ala o sodnikih in AZS ter se neprimerno obna�ala. GS je zoper njo podala prijavo 
disciplinski komisiji AZS. Ugovor je bil sprejet. 

- zapisnika pri skoku v daljino ni vodila sodnica 
 
Finale APS za člane in članice, 12. in 13. 6. 2010 Maribor, organizator: AK Poljane.  

- prvi dan ni bilo sto�cev ob stezi in pri vodni zapreki 
- te�ave naprave za zaznavanje napačnih �tartov, zaradi česar so teki (prvi dan) potekali 

brez nje 
- �tarter je bil sam (brez nadzornikov �tarta in pomočnikov) 
- sodnikov na stezi ni bilo, prav tako ne sodnika pri elektronskem merjenju časov 
- pri skoku s palico so čas za poskuse merili z uro na mobilnem telefonu,  
- tekmovalka v skoku v vi�ino je med skoki v roki dr�ala �ogico za tenis, zaradi česar je 

predstavnik Gorice ugovarjal. Ugovor je bil zavrnjen kot neosnovan. 
- GS je na vpra�anje VSD pri troskoku pomotoma odločil, da imajo vse tekmovalke (9) 

pravico do 6 skokov v enakem vrstnem redu, med njimi tudi tekmovalka, ki v prvih treh 
poskusih ni imela veljavnega skoka 

- sodniki so kontrolirali samo �tartne �tevilke in drese  
Sklep 81:Sodniki v prijavnici morajo kontrolirati tudi napise in reklame na dresih,      
trenirkah in �portnih torbah, �tevilo in dol�ino �ebljev na �portni obutvi, vnos elektronskih 
komunikacijskih naprav in pravilnost podatkov v zapisnikih.  
APS za PI, PE U 16, 19. 6. 2010 Ravne na Koro�kem, organizator: KAK Ravne. 

- sodniki na cilju so imeli na začetku tekmovanja te�ave z usklajevanjem dela 
- pri finalu 100 m � so upo�tevali ročne čase in vrstni red sodnikov na cilju zaradi 

nedelovanja elektronskih meritev in zakasnelega obvestila �tarterju 
Sklep 82: Operater na napravi za zaznavanje napačnega �tarta mora stati ob �tarterju, 
da ta v primeru nedelovanja naprave lahko takoj ustavi tek. 
- na stezi so funkcijo sodnikov opravljali osebe, ki niso bili sodniki 
- sektorji za mete so bili nepravilno začrtani. Napake so odpravili pred začetkom 

tekmovanja, razen pri metu krogle �, za ker je po navedbi GS zmanjkalo časa zaradi 
popravljanja ostalih sektorjev 

- pri metu krogle � je zapisničarka v prvi seriji tekmovalki vpisala rezultat, ki je bil za cca. 
3 m bolj�i od vseh ostalih. Napako so po končani disciplini po razgovoru s tekmovalko in 
njenim trenerjem popravili  

- meter za dolge mete se je dvakrat zlomil in so ga �zalepili�, ker niso imeli rezervnega 
- v prijavnici je bila samo ena sodnica, tako da je GS pomagal meriti orodja, pomočnica pa 

je sama vodila tekmovalce na tekmovali�ča 
Sklep 83: Potrebno je opraviti pogovor s predsednikom zbora in organizirati predavanje za 
nove in obstoječe sodnike. 
APS ZA PI, PE u 12, u 14, 20. 6. 2010 Celje, organizator: AD Kladivar.  



- pri metu vortexa in krogle je bilo premalo sodnikov in tehničnega osebja, tako da so 
tekmovalci sami hodili po orodja 

- ugovor predstavnikov Bre�ic in Baza 20 zaradi domnevno nepravilnega orodja (vortex). 
Ugovor je bil zavrnjen. 

- pri skoku v vi�ino je oprema zastarela in neustrezna (stojala, merilo), tako da je bilo 
potrebno merilo zamenjati med tekmovanjem, ker ni bilo natančno 

- ni bilo ur za merjenje časa poskusov 
- zapisničarka pri skoku v daljino je prvič opravljala to nalogo in ni bila seznanjena s 

pravilnim vpisovanjem podatkov 
- slabo poravnana jama za doskok pri skoku v daljino 
- VSD pri daljini je nenatančno merila in odčitavala daljine 
- premajhno �tevilo sodnikov na stezi 
- ugovor predstavnika AK Triglav zaradi diskvalifikacije �tafete 4 x 200 m M. Tekmovalec 

v drugi predaji je takoj po predaji stekel na notranjo progo. Ugovor je bil zavrnjen  
- neusklajenost med ozvočenjem, napovedovalcem in �tarterji, saj je glasba ali pa 

napovedovalec motil �tartno proceduro 
 

K 3. 
Člani strokovnega odbora so obravnavali ponudbi za dobavo majic in kap za sodnike, ki sta jih 
posredovali podjetji VINI d.o.o. in Evrosport d.o.o..  
Sklep 84: Izbere se ponudba podjetja Evrosport d.o.o. 
Sklep 85: Vse zbore se pozove, da do 24.7. posredujejo sezname sodnikov s podatki o 
njihovih konfekcijskih �tevilkah.   
 
K 4. 
Člani strokovnega odbora so se seznanili s potrebami po izobra�evanju za obstoječe in nove 
sodnike po posameznih zborih  
Sklep86:  Glede na potrebe in �elje je potrebno intenzivno nadaljevati z izobra�evanjem 
sodnikov po zborih.   
Gabriel Ambro�ič je predstavil publikacijo IAAF Starting Guidelines, ki je namenjena za pomoč 
pri izvedbi �tartnih postopkov. 
Sklep 87: Do konca poletja se pripravi slovenski prevod  
Gabrijel Ambro�ič je člane strokovnega odbora seznanil z dopisom IAAF, v katerem let poziva 
AZS, da posreduje opis nacionalnega sistema izobra�evanja uradnih oseb na tekmovanju, da bi se 
lahko tudi slovenski sistem izobra�evanja vključil v IAAF sistem izobra�evanja in certificiranja 
uradnih oseb na tekmovanju (TOECS) 
Sklep 88: Kontaktna oseba za sodelovanje z IAAF je Gabrijel Ambro�ič 
Sklep 89: Skladno z določili TOECS se dopolni in spremeni Pravilnik o izobra�evanju,  
usposabljanju,  napredovanju  in  evidenci  atletskih  sodnikov  Slovenije 
 
Konec seje ob 19.30. uri.         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Vladimir Vidmar, l.r. 


