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ZAPISNIK 
 
20. seje SO Atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, dne 20. september 2007 na 
štadionu, v prostorih ŽŠD Ljubljana, ob 17,30. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambrožič, Franc Brinc, Silva 
Pintar, Andrej Udovč, Vladimir Vidmar ter gost Jože Hladnik. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 19. seje SO ASS 
2. Obravnava dopisa g. Slavka Črneta 
3. Pregled poročil glavnih sodnikov 
4. Priprava na letni sestanek sveta ASS 
5. Obravnava plana stroškov strokovnega odbora za leto 2008 
6. Razvoj tekmovalnega sistema - seznanitev z gradivom tekmovalne komisije AZS 

za izredno skupščino AZS 
7. Dopis g. Jerička o delu sodniške službe 
8. Razno 

 
 
K 1.  Zapisnik 19. seje je bil sprejet z manjšimi popravki. 
 
K 2.   
Ker je bila dokumentacija v zvezi z diskvalifikacijo atleta Petra Šajna dostavljena 
na seji, se obravnava preloži na naslednjo sejo, da se članom strokovnega odbora 
omogoči preučitev celotne dokumentacije.  
 
K 3. 
23.6.2007 Miting »Piložnost za mlade« – organizator AK Panvita Murska Sobota 
Na tekmovanju ni bilo uradnega zapisnika o merjenju hitrosti vetra. 
Sklep 99: Doseženih rezultatov v daljinskih skokih ni moč priznati, ker 
rezultati niso bili merjeni v skladu s Pravili za atletska tekmovanja. 
Sklep 100: Ta specifični primer naj se obravnava na letnem sestanku atletskih 
sodnikov 
5.9.2007 Mednarodna atletska liga – organizator FIT Brežice 
Ne tekmovanju je bil samo en štarter in pomočnik s strani Timinga, ni bilo 
sodnikov na stezi, bilo je veliko ponovitev štartov zaradi neusklajenosti med 
štarterji in Timingom, na terenu se je nahajalo veliko števil ljudi, ki niso bili 



povezani s tekmovanjem, ker je oviralo regularno izvedbo tekmovanja. Znotraj 
stadiona je v času tekmovanja potekala tudi prireditev za tekmovalce. 
Sklep 101: Na tekmovanjih morajo biti spoštovana Pravila za atletska 
tekmovanja. 
Sklep 102: tekmovanje lahko spremlja tudi show, vendar mora ta biti 
organiziran izven tekmovališča oz. pred in po tekmovanju.   
13.9.2007 Velika nagrada AZS- organizator AD Kladivar 
Pri teku na 60 m pionirke sta bili dve tekmovalki uvrščeni na prvo mesto. Timing 
ni poklical GS oz. ni preveril katera je hitrejša v tisočinkah sekunde.  
Organizator ni zagotovil tehničnega osebja za vračanje orodja, zato so tekmovalke 
v metu kopja same hodile po kopje, s čemer je bila ogrožena njihova varnost.. 
Sklep 103: Timing, vodja cilja in glavni sodnik za teke so naredili napake, ker 
niso upoštevali rezultata v 1000 sekunde 
20.9.2007 Metalski miting – organizator AK Triglav 
Organizatorje menil, da ne potrebuje sodnikov za izvedbo tekmovanja, tako da je 
bilo tekmovanje izvedeno samo s tremi sodniki in brez tehničnega osebja. 
Sklep 104: Število sodnikov potrebnih za izvedbo tekmovanja je strokovno 
utemeljeno in ni predmet odločitve organizatorja. 
K 4.  
Letni sestanek atletskih sodnikov bo v soboto 10.11. v Ljubljani 
- Zborom atletskih sodnikov je bil že poslan poziv za pripravo letno poročil. 
- Zbori so bili naprošeni, da posredujejo sezname sodnikov, ki bodo prejeli plakete 
za opravljenih 150, 300 ali 500 sojenj. 
- Zbornik Atletski sodnik bo tudi letos urejal g, Jože Hladnik in izdan bo v enaki 
nakladi kot lansko leto. 
 
K5. 
Predstavljen je bil načrt dela za 2008 z načrtom stroškov. 
 
K 6. 
G. Ambrožič je člane odbora seznanil z gradivom za izredno skupščino AZS o 
razvoju tekmovalnega sistema, ki ga je že obravnaval upravni odbor AZS.  
 
K 7. 
Dopis g. Andreja Jerička se preuči do naslednje seje.  
 
K8. 
Ni bilo razprave 
 
Konec 20.30 
 
V Ljubljani, 11. oktober 2007. 
          Zapisnikar: 
          Andrej Udovč 
 



 


