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ZAPISNIK 
 
2. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 19. marca 2009 ob 17.00. uri v 
prostorih AZS. 
 
Prisotni: Vladimir Vidmar, Gabrijel Ambro�ič, Silva Pintar, Andrej Kotnik, Andrej Udovč ter 
gostje Marko Račič, Anton Majcen in Jo�e Hladnik. 
Opravičeno odsotna: Igor Godec, Alenka Maček Lebar 
 
Dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje SO ASS 
2. Priprave na strokovni posvet GS 
3. Pregled poročil GS 
4. Priročnik za atletske sodnike � priprave na izdajo 
5. Nov sodni�ki znak � odločitev o dizajnu 
6. Razno 

 
K1.  
Zapisnik 1. seje je bil sprejet z manj�imi popravki. 
 
K 2.   
 
Predsednik je člane strokovnega odbora seznanil z izvedenimi in načrtovanimi izobra�evanji.  Do 
seje so izobra�evanja za nove sodnike �e izvedli v postojnskem zboru, načrtovana pa so bila �e 
izobra�evanja v Celju in Murski Soboti. 
 
Sklep 4. Za izvedbo izobra�evanja se posku�a zainteresirati tudi zbor z Raven na 
Koro�kem. 
 
 
K 3. 
Mednarodni zimski kros 18.1.2009 � organizator: AK Panvita: 
Glavni sodnik je bil tudi član prito�bene komisije. Glavni sodnik ni podal v poročilu ocene dela 
sodnikov. 
Prvenstvo Slovenije v dvorani za pionirje in pionirke (U14) in (U12) 24.1.2009 � organizator: 
AD Almond:  
Glavni sodnik ni podal v poročilu ocene dela sodnikov. 
Prvenstvo Slovenije v suvanju krogle za vse kategorije 8.2.2009 - organizator: AD Almond: 
Blazine niso bile primerne za izvedbo tekmovanja ker se na njih ni poznal odtis krogle. 



Sklep 5. Pravila za atletska tekmovanja in Razpisi določajo te�e orodij na tekmovanjih. 
Sklep 6. Talne blazine morajo omogočati odtis oz. v izjemnih primerih se kroglo močneje 
nama�e z magnezijo.  
Prvenstvo Slovenije v dvorani v posamičnem in ekipnem mnogoboju za pionirje in pionirke 
(U14) in (U12) 15.2.2009 - organizator: AD Almond:  
Podan je bil ugovor na način meta te�ke �oge, ki ga je glavni sodnik zavrnil. 
Odprto prvenstvo Slovenije v dvorani za člane in članice 21.2.2009 � organizator: AK Gorica: 
Pri�lo je do napake pri delu časomerilcev, ker so ročno izmerjene čase usklajevali z avtomatsko 
izmerjenimi.  
Prostorski pogoji za skok v vi�ino so po prenovi dvorane neustrezni. 
Sklep 7. Zbore opozarjamo, da je potrebno ročno merjenje časov izvajati neodvisno od 
avtomatskega merjenja časa. O tej problematiki je potrebno opraviti tudi razgovor s 
predsedniki sodni�kih zborov.  
Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za starej�i mladinski in pionirski kategoriji 8.3.2009 � 
organizator: AK Fit Bre�ice: 
Ogrodje za�čitne mre�e za met kladiva ni skladno s pravili, vendar je bila z dodatnimi ukrepi 
dose�ena zadostna varnost pri izvedbi tekmovanja 
Zimsko prvenstvo Slovenije v metih za članski in mlaj�i mladinski kategoriji 1.3.2009 � 
organizator: AK Fit Bre�ice: 
Ogrodje za�čitne mre�e za met kladiva ni skladno s pravili, vendar je bila z dodatnimi ukrepi 
dose�ena zadostna varnost pri izvedbi tekmovanja 
 
K 4.  
Člani strokovnega odbora so obravnavali priprave na izdajo priročnika za delo atletskih 
sodnikov. 
Sklep 8. Predsedniku se posreduje celotno gradivo, da ga lahko zbere in uredi za naslednjo 
obravnavo. 
 
K 5.   
 
Člani strokovnega odbora so si ogledali pripravljene vzorce za nov znak atletskih sodnikov. 
Sklep 9. Naroči se izdelava novih vzorcev s spremenjeno obliko črk. 
 
K6. 
Obravnava on nabavi enotnih majic za atletske sodnike se prelo�i, dokler ni sprejet finančni načrt 
dela strokovnega odbora za leto 2009. 
 
 
Konec seje ob 19.20. uri.         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Vladimir Vidmar, l.r. 
 
 
 


