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ZAPISNIK 
 
31. seje SO atletskih sodnikov Slovenije v Ljubljani, ki je bila dne 28. januarja 2009 ob 17.00. uri 
v prostorih ��D Ljubljana. 
 
Prisotni: predsednik Anton Majcen in člani Gabrijel Ambro�ič, Franc Brinc, Igor Godec, Silva 
Pintar, Andrej Udovč, Vlado Vidmar ter gosta Marko Račič in Jo�e Hladnik. 
 
Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 30. seje SO ASS 
2. Pregled dejavnosti v decembru in januarju 
3. Priprave na posvet z glavnimi sodniki 
4. Predlog kandidata za tehničnega delegata EAA (ATO) 
5. Razno 

 
K 1.   
Zapisnik 30. seje je bil sprejet z manj�imi popravki. 
 
K 2.   
Predsednik je člane strokovnega odbora seznanil s selitvijo arhiva SOASS na novi sede� AZS.  
 
V pripravi je tudi osnutek novega sodni�kega znaka, ki bo skladen z novo celostno podobo AZS.   
 
Predsednik je člane strokovnega odbora seznanil tudi s potekom in rezultati volilne skup�čine 
AZS.   
 
Za vsa tekmovanja do 20.2.2009 so bili  imenovani glavni sodniki. 
 
Sklep 156: Zaradi pomanjkanja sodnikov priporočamo, da se na tekmovanja razporeja 
glavne sodnike iz bli�njih zborov oz. iz zbora, od koder prihaja tudi delegat. 
 
K 3. 
Predsednik je člane strokovnega odbora obvestil, da bo strokovni posvet glavnih sodnikov 7.3. na 
sede�u AZS v Ljubljani.  
 
Sklep 157: Na posvet se povabi vse dosedanje glavne sodnike, Silvano Koren in Barbaro 
Vindi� iz Maribora ter Tadeja Severja iz Novega mesta.   
 
Predlagane vsebine seminarja: 



- preverjanje znanja s pisanjem testov, 
- analiza testnih vpra�anj in odgovorov, 
- predstavitev napak pri delu glavnih sodnikov, 
- razprava o sistemu ocenjevanja dela sodnikov, 
- druga problematika (vetromer, �tartne �tevilke, odrivne deske, itd.). 

 
K 4.  
G. Gabrijel Ambro�ič je člane strokovnega odbora seznanil z obvestilom EAA, da bo v 
septembru 2009 organiziran seminar za nove mednarodne tehnične delegate (ATOs), za katerega 
ima AZS mo�nost predlagati novega kandidata. 
 
Sklep 158: Strokovni odbor predlaga AZS, da za seminar za nove ATOs prijavi Andreja 
Udovča. 
 
K 5.   
Člani strokovnega odbora so si ogledali vzorce majic za atletske sodnike, ki so jih posredovali  
ponudniki ASICS, NES in MAYA MAYA. 
 
Sklep 159: Potrebno je pridobiti �e več vzorcev in preveriti mo�nost dodatnih cenovnih 
popustov. 
 
 
Konec seje ob 19.00. uri.         
 
Zapisnikar:         Predsednik SOASS: 
Andrej Udovč         Anton Majcen, l.r. 
 
 
 


