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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
STROKOVNA KOMISIJA
Slepšek, 8.9.2015

ZAPISNIK POSVETA D-K
Posvet je bil 5.9.2015 ob 18. uri v prostorih firme Aragon v Ljubljani
Prisotni D-K: Branko Hrga, Stanko Indest, Emil Kolenc, Janko Plešnik, Brane Hrovat, Vid Zupančič, Peter
Končnik, Branko Maček
Ostali prisotni: Tone Ficko
Odsoten: Jure Stegnar
Dnevni red:

Ad. 1

1. pozdrav predsednice ZOSS,
2. analiza ocenjevanja 2014/15 in razprava,
3. sprememba odbojkarskih pravil v sezoni 2015/16,
4. pregled posnetkov dogajanj pri sojenju in razprava, ter zaključki,
5. spremembe pravilnikov in pravil tekmovanja v sezoni 2015/16,
6. ocenjevanje v sezoni 2015/16,
7. razno, S4, S3, mnenja,

Vse prisotne je pozdravila predsednica ZOSS Jana Prešeren in jim zaželela konstruktivno delo in
tudi strokovne zaključke. Prav tako je vse prisotne pozdravil Vid Zupančič, ki je tudi vodil posvet
in na začetku prav posebno pozdravil prisotnega dolgoletnega odbojkarskega delavca, sodnika in
D-K, dobitnika Bloudkovega priznanja za izredne dosežke v športu Toneta Ficka. V krajšem
pogovoru so vsi prisotni izkazali pozitivno mnenje, da se je Tone odzval vabilu.
Ocenjevanje je potekalo po zastavljenih smernicah na posvetih in seminarjih in kontrolorji so
svoje delo opravljali dobro. Posebno pohvalo si zasluži pooblaščenec za delegiranje, ki je res
naredil vse, da je bila razpršenost kontrolorjev zelo velika, samo tekmovanje, težavnost tekem,
razdalje in s tem povezani stroški in varčevanje povzroča nekaj težav. Predvidevam, da se bo s
takim načinom dela nadaljevalo tudi v sezoni 2015/16 s poudarkom ocenjevanja sodnikov nižjih
list, oziroma skupin A3, B1, B2, pa tudi B3.

Ad. 2

Analiza ocenjevanja v sezoni 2014/15.
Analiza spremljanja pokazala nekaj področij, pri katerih je ugotovljeno nekaj slabosti in dobrih
stvari pri sojenju:
a. disciplina na tekmah
Po pregledu ocenjevalnih listov in oznak v alinejah je v 60% ocenjevalnih listov oznaka v rubriki
disciplina pomaknjena v desno, nekaj oznak kar daleč desno, kar pomeni, da sodnik ni bil dorasel
umirjanja tekme in posledično je tudi slabo vodil tekmo. Tudi sam pogovor na posvetu in pojasnila
mednarodnega delegata in člana evroske komisije Petra Končnika je, da se tudi na mednarodni
sceni poseben poudarek namenja disciplini na tekmah in vodenje tekme. Tudi zaključek razprave
in stališče kontrolorjev je, da se na seminarju spet pojasni, da se z »debatnim krožkom« ne
more voditi tekme. Sodniki bodo morali strogo upoštevati pravila in navodila in voditi tekme v
skladu z njimi. Posebno bodo tu spremljani sodniki, pri katerih se bo takšno nedosledno vodenje
tekme večkrat pojavljalo.
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b. kriterij
Posebno na ženskih tekmah je zaznano izrazito nihanje kriterija, pri čemer je dovoljeno vse
preveč nečistih odbojev v normalnem položaju.
c. gibanje 2. sodnika
Pozitivna ugotovitev je, da se je izredno izboljšalo gibanje drugega sodnika in to predvsem v
skupini A3 in na B – listi. Sodniki A1 in A2 skoraj nimajo težav.
d. postavitvene napake
Pri sodnikih B liste je zaznano vse preveč postavitvenih napak. V nekaterih primerih jo sicer
zaznajo, vendar si je ne upajo piskati. Je pa nekajkrat omenjeno prestrogo kaznovanje
postavitvene napake, ko organizator vstopa iz cone 1.
e. prehod v nasprotnikov prosotor pod mrežo
Še vedno je problem ocenitve prehoda srednje črte pod mrežo. Večkrat je zaznano, da se sodniki
po razlagi D-K še vedno izgovorijo: saj ni oviral. Na seminarju jasno povedati: Prehod v
nasprotnikov prostor s celim stopalom je prestop, druge možnosti niso dopustne.
f. sojenje brez prisotnosti kontrolorja:
Po informacijah s strani klubov, kontrolorjev in sodnikov, ko so le ti gledalci na tekmah in tudi
odbojkarskih delavcev med gledalci, je zaznano preveč nesprejemljivega obnašanja sodnikov, ko
ni kontrolorja na tekmi. Dolgi pogovori s trenerji in znanci med igralci pred tekmo, razgovori in
pogovori ter razlage o sojenju po tekmi za zapisnikarsko mizo in bifeju ni dovoljeno. Posebno je
veliko informacij o takšnem dogajanju na nižjih ligah, ko je večina tekem brez kontrol.
Enotno mnenje na posvetu je, da je vsak kontrolor, ki zazna podobne kršitve na tekmi, tudi ko je
gledalec, o tem poroča Strokovni komisiji oziroma napiše poročilo o sodniku. Poročila bo
obravnavala SK in v primeru kršenja kodeksa sodnika opozorila, v ponovljenem primeru pa
ukrepala oziroma upoštevala pri pripravi list za naslednjo sezono.
Ad. 3

Kratek pregled sprememb pravil odbojkarske igre
Iz gradiva o spremembah so prikazane vse spremembe pravil 2015/16, vendar je bil poudarek na
spremembah, ki bodo veljale pri nas.
Tako je predstavljen film o spremembah dotika igralca z mrežo:
Spremeni se dotik v smislu, da je napaka vsak dotik igralca z mrežo med antenema, če je igralec
v akciji. Že pred leti je veljalo to pravilo, vendar se sedaj to novo razlikuje od tistega, da je dotik
napaka tudi v primeru, če je igralec v akciji ali v bližini žoge, ne glede ali se ali ne dotakne žoge.
Vse je opisano v pravilu 11.4. in bo prikazano tudi na seminarjih.
Sprememba je tudi v poglavju: POSLEDICA DOBLJENE IGRE
Tu je sprememba v tem, da lahko ekipa izvede vse zahteve po prekinitvah v primeru kazni in
osvojitev točke z rdečim kartonom in osvojitev točke z odvzemom servisa zaradi časovne
prekoračitve 8 sekund .
Razprava je potekala tudi glede opreme igralcev. Posebno je poudarek na tem, da so merila s
strani FIVB strožja, kot s strani CEV-a. Po razpravi in pregledu navodil, ki jih je razložil Peter
Končnik je potrebno natančno napisati navodilo klubom in DOS- om, ter nato spoštovati
napisano. Glede na to, da sodniki niso zdravniki in da je bilo s strani mednarodne medicinske
komisije navodilo, da se dopuščajo medicinski pripomočki v večina primerih, se bo to tudi
upoštevalo.
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A.3.1.7 PRIPOMOČKI ZA IGRALCE (DODATEK K OPREMI)
Vsa dodatna oprema, ki jo igralci uporabljajo v času tekmovanja (npr.; ščitniki za kolena,
komolčni ščitniki, brisačke, trakovi za glavo, zapestje, itd), ne sme imeti prikazanega
oglaševanja. Logo vsakega proizvajalca na teh dodatkih ne sme biti večji od 6 cm .
2

Perilo ne sme biti vidno pod uniformo (kratke hlače ali majice) in v vsakem primeru morajo
biti iste barve kot uniforma.
Kompresijske blazinice so odobrene, vendar morajo biti v istem barvnem oblikovanju kot
uniforma. Oblazinjenje kompresijskih podlaktnih blazinic ni dovoljeno, saj zagotavlja
prednosti igralcev. Nevtralne barve, črne ali bele so sprejemljive. Ekipe, ki uporabljajo
kompresijske pripomočke, morajo le-ti biti enake barve / enako oblikovani za vse igralce.
Tako velja, da se v slovenskem DP dovoli nositi kompresijsko opremo pod igralnimi majicami kot
je zapisano v mednarodnem navodilu. Pri dodatni kompresijski opremi, ki je vidna, pa je v DP v
RS dovoljeno nositi tudi opremo v barvi, ki ni enaka barvi igralne opreme, vendar mora biti barva
vseh igralcev s tako opremo enake barve, razen libera.
Ad. 4

Ogled posnetkov sojenja
Pri samih posnetkih primerov našega sojenja se je prevsem razpravljalo o tem, ali se je potrebno
pri visokem rezultatu striktno držati pravila, ko gre za ukrep zavlačevanje.
Tako je prikazan primer, ko ekipa pri rezultatu 11:14 v petem nizu opravi zamenjavo z napačno
tablico, oziroma pride do zavlačevanja pri taki zamenjavi. Sodnika sta pustila zamenjavo. Če bi
sodnika zavrnila zamenjavo, bi morala izreči ukrep za zavlačevanje in posledično dodeliti točko
nasprotniku in tekma bi bila zaključena z rezultatom 15:11. (TV prenos)
Primer zamenjava – odmor – zamenjava brez nadaljevanja igre. Na tekmi je bil uporabljen
elektronski zapisnik, ki je zapisničarko opozoril na napako, zapisničarka je stornirala opozorilo in
ni opozorila 2. sodnika, niti delegata.
Tudi v tem primeru je bil rezultat visok 23:21 in bi bil v primeru zavrnitve ekipi izrečen ukrep –
kazen za zavlačevanje in posledično točka. Rezultat bi bil 24:21. (TV prenos)
V obeh primerih je zaključek enak, da ni pomembno kakšen je rezultat, potrebno je ustrezno
ukrepati.
Tudi ostali izbrani primeri so bili obravnavani in mnenje bo predstavljeno na seminarju.
Primeri bodo prikazani tudi na seminarjih.

Ad. 5

Novosti tekmovalnih pravil in pravilnikov
Predvsem je mnenje enotno, da je potrebno dobro poznati pravilnike vsem udeležencem in se
strikno držati napisanega. V primeru, da se pravilnikov ni mogoče držati v popolnosti (en stol za
kaznovane, ni zastave, ni zdravnika, ……….,) je pa še dopustno, da se tekma odigra, vse
nepravilnosti označiti v Poročilo o tekmi.

Ad. 6

Ocenjevanje v tekmovalni sezoni 2015/16
Glede na to, da je bilo ocenjevanje dobro, se bo nadaljevalo s takim načinom tudi v naslednji
sezoni. Kontrolorji pa so opozorjeni na rubriko »opažanja« v programu. To je rubrika v katero se
vpisujejo slabosti sodnika in kontrolor pred tekmo lahko vidi komentarje slabosti sodnika vseh
sojenj. Po videnem in primerjavi na tekmi lahko kontrolor takoj ugotovi, ali je sodnik upošteval
navodila kontrolorjev na predhodnjih sojenjih. Kontrolor bo takoj pri oceni tudi napisal, ali je
slučajno zaznal ponovitev napak, ki so jih zaznali predhodnji kontrolorji in s tem olajšal delo pri
pregledu profila sodnika.
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Pripravljen je tudi obrazec S3, ki več ne bi prikazoval številčne ocene, ampak bi številčno oceno
zaznal samo pooblaščenec za zbiranje ocenjevalnih listov.

Ad. 7

Razno:

1. spremljanje sojenja mladih sodnikov
Tudi pri spremljevalnem listu S4 je prišlo do sprememb in sicer spremljevalec ne bi več videl točk,
ki jih zbere sodnik z označevanjem v kolonah, ampak bi to zaznal samo pooblaščenec za pregled
ocen v DOS. Poskusiti je potrebno, da tudi mladi sodniki v primeru spremljanja prejmejo pisni
komentar sojenja, v nasprotnem primeru pa je potrebno izpolniti dodaten list in ga poslati sodniku.
(sekretar se dogovori s programerjem)
-

Sekretar tekmovanj je še enkrat poudaril : Z vsemi napakami, ki se pojavijo v organizaciji
tekme seznaniti gostitelj in označiti v poročilu o tekmi.
Delo mora biti enotno in ni popuščanja v organizaciji, posebno pa ne pri opremi igralcev.

Na koncu posveta se je Vid Zupančič v svojem imenu in imenu Strokovne komisije vsem zahvalil
za dobro opravljeno delo.
Predvsem se je dobro delo pokazalo ob naslednjih ugotovitvah:
Slovenija ima 7 mednarodnih sodnikov, ki so zelo priznani v Evropi in v svetu, mednarodnega
delegata in člana Evropske komisije Petra Končnika, ki nas zastopa na večini tekmovanj po
Evropi in svetu, bo tudi delegat- kontrolor na ženskem EP v Belgiji in na Nizozemskem na
katerega potuje tudi David Gril, ki bo sodil na tem prvenstvu. Prav tako imamo tudi mednarodno
sodnico Sanjo Miklošič, ki je odpotovala na svetovno prvenstvo U21 v Portoriko in po vrnitvi
potuje še na moško EP v Italijo.
Julija- avgusta sta naša dva sodnika Eva Tomec in Gregor Novak opravila teoretični in delno
praktični izpit za mednarodnega sodnika in s tem postala mednarodna kandidata za kar jim
iskreno čestitamo. In na koncu, imamo zelo dobre domače sodnike, ki uspešno sodijo na vseh
tekmovanjih v RS.
Zapisal:
Zupančič Vid

