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ZAPISNIK 

12. seje SO ASS 

v Ljubljani, dne 27.9.2006, 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 gosta Jože Hladnik ter Marko Račič. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 11. seje SO ASS, 
2. Pregled poročil glavnih sodnikov 
3. Priprava na letni sestanek Sveta atletskih sodnikov Slovenije 
4. Obravnava Pravilnika o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in evidenci 

atletskih sodnikov Slovenije,  
5. Razno 

K l .  
Zapisnik 11. seje ASS je bil potrjen z določenimi popravki. 

K2.  
2.9.2006 Atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mladinke – organizator AD Kladivar 
Pri teku na 3000 m ž je sodnik zvonil dva kroga pred koncem teka. Tek se je kljub temu končal 
pravilno; pri skoku s palico je glavna sodnica pričela s tekmovanjem pred časom določenim v 
urniku brez predhodnega potrebnega dogovora z delegatom AZS; pri tekmovanju v metu diska, 
kladiva in kopja so tekmovalci sami ob robu sektorja hodili po orodja, kar je v nasprotju s pravili 
in varnostjo tekmovalcev. 
 
13.9.2006 Miting celjskih knezov in Finale mednarodne atletske lige AZS – organizator AD 
Kladivar 
Premalo sodnikov na stezi; štarter ni imel vedno ustreznih časovnih razmikov med ukazi; 
napovedovalec je motil štarte kratkih tekov z napovedovanjem; pri metu kopja je bil sektor 
napačno zarisan, potreben je bil popravek za cca. 1,5 m. 
 
9. in 10.9.2006 Prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke – organizator AD Mass 
Pri metu kladiva PI (U 16) je glavna sodnica po dogovoru s tekmovalci in trenerji dovolila pričeti 
s tekmovanjem 25 min pred uradnim pričetkom discipline, brez dogovora z delegatom AZS. 
 
6.9.2006 Mednarodna atletska liga AZS – organizator AD FIT Brežice 
Sodniki na cilju so ročno izmerjene čase zapisovali v zapisnike v 1/100 sekunde; ob robu 1. steze 
na krivinah ni bilo stožcev za označbo poteka steze; štarterji niso imeli rumenih in rdečih 
zastavic; štart teka na 400m ž je motila glasba; zaščitna mreža za met kladiva in diska ni bila v 
skladu s predpisi za atletska tekmovanja; sodniki so bili v večinoma kratkih hlačah, ki niso del 
enotne uniforme. 



Sklep 66: Strokovni odbor poziva organizatorje in sodniške zbore, naj v prihodnje 
odpravijo navedene pomanjkljivosti. 

K3. 
Letni sestanek sveta atletskih sodnikov Slovenije bo v Ljubljani 11.11. s pričetkom ob 9.00 uri. 
Kraj bo določen naknadno. 

Sklep 67: Obrazci in seznami sodnikov se pošljejo zborom s pozivom, da svoja poročila 
pošljejo strokovnemu odboru do 14.10. 06. 

Sklep 68: Za urednika zbornika »Atletski sodnik 2006« strokovni odbor predlaga g. Jožeta 
Hladnika, ki je to nalogo opravljal vedno doslej. 

Sklep 69: Naziv častnega člana Združenja atletskih sodnikov se za leto 2006 podeli  
g. Poldetu Rovanu. 

K4.  

Strokovni odbor je obravnaval Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in 
evidenci atletskih sodnikov Slovenije.  
 
Sklep 70: Sprejmejo se dopolnila pravilnika: 
v 2. odstavku 4. člena, ki se po novem glasi:   Sodniški znak na zeleni, srebrni in zlati podlagi ima 
obliko zgoraj zaprte črke U,  širok je 6,5 cm in visok 9,0 cm. Pod zgornjim robom znaka je čez vso širino 
napis »SODNIK«, na spodnjem robu pa je znak AZS z napisom »azs« in stiliziranimi atletskimi 
stezami. Pod napisom »SODNIK« je na levi polovici znaka 2 cm širok in 3 cm visok grb Republike 
Slovenije.  
v 15. členu se spremeni besedilo, da se sedaj glasi:   Vsak sodnik mora v koledarskem letu opraviti 
določeno najmanjše obvezno število sojenj, ki ga za svoje sodnike določi zbor atletskih sodnikov. SOASS 
priporoča najmanj tri obvezna sojenja letno.   
   Vsak sodnik se mora najmanj na vsakih pet let udeležiti obveznega strokovnega teoretičnega in 
praktičnega usposabljanja o novostih v pravilih za atletska tekmovanja. Obvezno usposabljanje sodnikov 
organizirajo zbori atletskih sodnikov ob pomoči SOASS.  
    Zbor atletskih sodnikov mora poslati SOASS pisno poročilo o obveznem usposabljanju sodnikov in 
priložiti program usposabljanja z  imeni predavateljev ter seznam sodnikov, ki so se udeležili 
usposabljanja.  
   Udeležba na obveznem usposabljanju je pogoj za napredovanje v višji naziv. 
   SOASS lahko organizira predavanja za nacionalne tehnične opazovalce (NTO) po programu EAA ali 
pošlje izbrane sodnike na izobraževanje, ki ga organizira EAA. 

S temi popravki in dopolnili je Pravilnik o izobraževanju, usposabljanju, napredovanju in 
evidenci atletskih sodnikov Slovenije sprejet in se posreduje Upravnemu odboru AZS v 
potrditev. 

 
K5. 
Ni bilo razprave 

Zaključek seje ob 22, uri.        Zapisal: 
           Andrej Udovč 


