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ZAPISNIK 

15. seje SO ASS 

v Ljubljani, dne 22.2.2007, ob 17. uri, v prostorih ŽŠD na Milčinskega 2. 

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

Dnevni red: 
1. Pregled zapisnika 14. seje SO ASS 
2. Pregled dejavnosti v januarju in februarju 2007 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Priprave za posvet z glavnimi sodniki  
5. Razno 

K l .  
Zapisnik 14. seje SO ASS je bil potrjen. 

K2.  
Za obdobje do 18.3. so bili določeni vsi  GS. Prav tako so vsi GS prejeli razpise tekmovanj za 
leto 2007.  
Načrt dela SOASS je bil posredovan UO AZS. Na sestanku UO je predsednik strokovnega 
odbora predstavil poročilo o delu SOASS. 
V pripravi so tudi seminarji za nove sodnike in obnovitveni seminarji v Žalcu, Postojni in na 
Ptuju. 
Sklep 79: Za sedanje štarterje se pred seminarjem za nove štarterje pripravi obnovitveni 
seminar. 

K3. 
17.2.2007 Odprto prvenstvo v dvorani za člane in članice – organizator AK Gorica: 
Premalo sodnikov; Ob nepravilnem štartu sodniki ne beležijo 162/7 člena pravil, ki je vzrok za 
opomin; v finalu teka na 60 m z ovirami za članice, so v A in B finalu dopolnili prosta mesta 
tekmovalk, ki so se nastopu odpovedale, s tekmovalkami, ki se za posamezni tek niso 
kvalificirale 
Sklep 80: V finalu ni možno nadomeščanje nenastopajočih tekmovalcev, ki so se 
kvalificirali, s tekmovalci ki se niso kvalificirali za nastop v finalu. 
28.01.2007 Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke- organizator AD Almond 
Blazine za met krogle niso omogočale ustreznega odtisa krogle ob padcu na tla. Sklep 81: Za 
prihodnjo sezono tekmovanj v dvorani se opozori odbor za tekmovanja, da je treba 
priskrbeti ustrezne blazine, na katerih ostane viden odtis. 
 



 

K4.  
Čas za seminar glavnih sodnikov je bil določen za soboto 14.4. v Ljubljani z začetkom ob 9. uri. 
Za lokacijo seminarja je predlagana velika predavalnica Fakultete za šport.  
Predlog tem seminarja: 
- pisanje testov 
- poročilo o delu glavnih sodnikov v letu 2006 
- razprava 
- predstavitev funkcije glavnega sodnika in glavnega sodnika v prijavnici 
 
K5. 

- Igor Godec je seznanil člane SOASS, da je ZAS Maribor opravil volilni zbor, 

- Predsednik je seznanil člane SOASS, da ZAS Ljubljana pripravlja sestanek s predstavniki 
klubov glede izplačila stroškov dela sodnikov. 

 

 

Zaključek seje ob 20, uri.        Zapisal: 
           Andrej Udovč 


