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ZAPISNIK 

11. seje SO ASS 

v Ljubljani, dne 31.8.2006, ob 18. uri, v prostorih ŽŠD na Milčinskega 2. 

Prisotni: Anton Majcen - predsednik in člani Franc Brinc, Silva Pintar, Vladimir Vidmar, 
Gabrijel Ambrožič, Igor Godec, Andrej Udovč in gost Jože Hladnik. 

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 10. seje SO ASS, 
2. Pregled dejavnosti SO ASS v juliju in avgustu 
3. Problem organiziranja tekmovanj v poletnih mesecih 
4. Pregled poročil glavnih sodnikov 
5. Obravnava dopisa Slavka Črneta 
6. Obravnava Pravilnika o izobraževanju in napredovanju atletskih sodnikov,  
7. Razno 

K l .  
Zapisnik 10. seje ASS je bil potrjen z določenimi popravki. 

K2.  
Za tekme v juliju in avgustu so bili določeni vsi potrebni glavni sodniki. 
Dobavljeni so bili novi sodniški znaki, ki se jih že razdeljuje po zborih 
K3. 
Zlasti poleti po posameznih zborih vse bolj postaja problem zagotoviti dovolj sodnikov za 
izvedbo tekmovanj.  
Sklep 63: Opozoriti je potrebno klube in AZS, da je potrebno bolj skrbeti za vzgojo in 
ohranjanje aktivnih sodnikov 
K4. 
23.6. 11. Mednarodni atletski miting - organizator: AK Velenje 
Težave z zagotavljanjem vrstnega reda. Sodnik pri semaforju za štetje krogov pri teku na 3000 m 
zapreke moški, je napačno opozarjal o vstopu v zadnji krog šele, ko so tekmovalci že prihajali v 
cilj. Tako niti sodniki niti Timing niso imeli časov (razen prvega tekmovalca). Zato je odbor za 
tekmovanja rezultate tega teka razveljavil. 
Sklep 64: Sodniški zbor se opomni, da je tudi na tem sodniškem mestu potrebna popolna 
koncentracija ves čas tekmovanja. 
1.7. Mednarodni atletski miting – organizator: AK KEOR Ptuj 
Pripomba GS za skoke, da njegovega dobronamerne pripombe sodniškim žirijam niso bile 
upoštevane. Prisotnost Gs so ignorirali. 
Sklep 65: Vse sodniške zbore je potrebno opozoriti in podučiti o delu in nalogah glavnih 
sodnikov. 



8.7 in 9.7. Prvenstvo Slovenije za MMI in MME – organizator: AK Ravne  
Premajhno število sodnikov na cilju. Glavni sodniki opozarjajo na slabo poznavanje novih pravil. 
12.7. Mednarodni atletski miting – organizator: AK Krka Novo mesto 
Neizkušeni sodniki na cilju, sodniki na stezi niso bili ves čas tekmovanja na svojih mestih, pri 
skokih nobena žirija ni imela sodnika – zapisničarja, preveč pogovorov med sodniki, 
telefoniranje med tekmovanjem, v začetku tekmovanje ni bilo vetromera pri skoku v daljino 
(vetromer so pripeljali tik pred pričetkom tekmovanja ga je pripeljal Timing), pri metih se niso 
uporabljale bele in rdeče zastavice, sodniki niso upoštevali navodil glavnih sodnikov. Sodniki 
slabo poznajo pravila. 
15.7. Četveroboj mladih reprezentanc – organizator: AK Poljane 
Premalo štarterjev – samo eden, položaj štarterja pri teku na 400m je bil povsem neustrezen 
(samo 5 m od roba tekališča), premalo sodnikov na stezi, čas za izvedbo poskusa se ni meril. 
19.7. Mednarodna atletska liga – organizator: AD Maribor 98 
Premalo štarterjev, sodnikov na cilju in na stezi. Pri teku na 3000 m ženske je bila vodna ovira 
previsoka. Ker je bilo premalo sodnikov so nekatere žirije sodile več disciplin. Tekmovalci v 
metih so sami hodili po orodja ob sektorju metališča, ker organizator ni zagotovil dovolj 
tehničnega osebja. 
22.7. in 23.7. Odprto prvenstvo Slovenije za člane in članice – organizator: AK Krka Novo mesto 
Premalo sodnikov na cilju, vendar so svoje naloge dobro opravili. Premalo sodnikov na stezi -
samo 2 – zato je bilo prvi dan tekmovanja nekaj pobegov. Pri skokih je bilo premalo izkušenih 
sodnikov. Pohvalno je, da si je zbor zaradi premajhnega števila svojih sodnikov, zagotovil 
sodnike iz drugih zborov.  

K5. 
Dopis g. Slavka Črneta o nepravilnostih pri teku mlajših mladink na 200 m na državnem 
dvoranskem prvenstvu v krožnih tekih na Dunaju 2003 se smatra za brezpredmeten, ker so bila 
vsa navedena dejstva znana že na samem tekmovanju in takrat ni bil izkoriščen 30 min. rok za 
vložitev ugovora. 

K6.  
Točka se preloži na naslednjo sejo 
 
K7. 
Ni bilo razprave 

Zaključek seje ob 23, uri. 

          Zapisal: 
          Andrej Udovč 
 

  


