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ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE             Datum: 12. 6. 2006 
ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDEK 
 
 
 
ZAPISNIK  LICENČNIH SEMINARJEV ZA TEKMOVALNO SEZONO 2006/2007 
 
 
Zapisnik je narejen na podlagi predavanj in razprav na licenčnem seminarju v Mariboru. 
 
Pomembni zaključki: 
 

PROTOKOL (pred tekmo, med tekmo in po tekmi) 
• Minuta molka se izvede pred prvim servisom na tekmi in ne pri pozdravu ekip. 

Ekipi se postavita za začetek igre, igralec, ki bi moral servirati odloži žogo na tla in sledi minuta 
molka. Po minuti molka da 1. sodnik znak za prvi servis na tekmi. 

• Pri predstavitvi sodnikov naj sodnik ne maha z roko, ampak naj se samo prikloni. 
• Gibanje obeh sodnikov naj bo čim manj atraktivno in teatralno. 
• Pred začetkom tekme naj sodniški zbor uskladi ure. 
• Libero ima lahko hlačke enake barve kot ostali igralci, kontrasten mora bil zgornji del (Pravilo 

20.2). 
• Na igralno področje lahko pridejo samo tisti, ki bodo na tekmi nastopili. Ko sodnik prejme 

seznam ekipe preveri ali je na igralnem področju tudi kdo, ki ni na seznamu. O tem obvesti 
domačina tekme, ki mora poskrbeti, da te osebe zapustijo igralno polje. 

• Po končani tekmi gredo linijski sodniki takoj k zapisnikarjevi mizi in ne do 1. in 2. sodnika. 
• Pri uradnem protokolu z napovedovalcem morajo igralci, ki niso v prvi postavi stati v prostoru za 

ogrevanje. Igralci in libero, ki jih bo napovedovalec napovedal morajo sedeti na klopi za rezervne 
igralce. Pri klopi lahko stoji samo vodstvo ekipe. Ko napovedovalec predstavi igralca, ta vstane iz 
klopi in steče na igrišče. 

• Pri uradnem ogrevanju na mreži morajo igralci nastopiti v dresu v katerem bo nastopal na tekmi. 
Ekipe o tem opozorimo že pred tekmo najkasneje pa oba kapetana pred izvedbo žreba.  

 
TRENER 
• Če imamo v dvorani alarm za prekinitve v igri, mora trener uporabiti za prekinitve alarm in 

uradni sodniški znak. Trener najprej pritisne alarm nato pa še obvezno pokaže sodniški znak. 
• Sodniški znak, ki ga za prekinitve igre uporabi trener mora biti pokazan pravilno. Znak mora 

pokazati v skladu s pravili odbojkarske igre in pred telesom. Vsak drugačen "čuden znak" sodnik 
ne sme upoštevati. 

• Od tekmovalne sezone 2006/2007 igralci na tekmi več ne morejo opravljati več funkcij. (igralec, 
trener,  kapetan). (sklep TK OZS, Tekmovalni pravilnik članov) 

• V primeru, da ekipa nima trenerja, mora vsa administrativna dela, ki jih opravlja trener opraviti 
kapetan. 

 
SODNIK (1. in 2. sodnik) 
• Pri manjši kršitvi obnašanja 1. sodnik ekipo opozori ustno ali z ročnim znakom. Ročni znak naj 

sodnik pokaže odločno v smislu "sedaj je pa dovolj". 
• V primeru, da igralec izvede napadalni udarec v mrežo, žoga pa nato pade izven igrišča, mora 

sodnik najprej pokazati ekipo, ki bo naslednja servirala, nato sodniški znak »žoga iz igrišča« in 
nato igralca, ki je tak napadalni udarec izvedel. 

• 1. sodnik naj se ne izgovarja na 2. sodnika in linijske sodnike pri odločitvah le-teh. Sodnik 
njihovo odločitev samo potrdi ali njihovo odločitev prekliče. 

• Napačen udarec igralca zadnje vrste (Pravilo 24.3.2.3 d) nadzira in zapiska 1. sodnik. 
2. sodnik odloča in zapiska prestop v nasprotno polje, dotik igralca z mrežo, … (Pravilo 25.3.2). 

• Nepravilen prelet žoge preko mreže piska 1. sodnik. 
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• Če v igrišču ni 6 igralcev 1. sodnik NE SME dati znaka za izvedbo servisa. Če se igralci ne 
pripravijo na servis lahko 1. sodnik ekipo sankcionira zaradi zavlačevanja. V primeru, da je v 
polju samo 5 igralcev, 1. sodnik pa dovoli servis, se akcija prekine in ponovi. Ekipo se 
sankcionira samo če je povzročila zavlačevanje. 

• Prvi odboj ekipe ne sme biti ulovljen ali vržen, vse ostalo je dovoljeno. Drugi in tretji dotik z 
žogo morata biti čista. 

• Pravilen postopek pri izvedbi menjave: če trener menjavo pravilno zahteva jo mora 2. sodnik 
zapiskati. Če igralec (ekipa) menjave ne izvršita v čim krajšem času 1. sodnik menjavo zavrne, 
ekipo pa sankcionira zaradi zavlačevanja. 

• Trener zahteva menjavo igralca in nato ugotovi, da igralec še ni pripravljen, zato zahteva odmor. 
Če je 2. sodnik že odobril menjavo (zapiskal in pokazal sodniški znak) o pravilnosti izvedbe 
menjave odloča 1. sodnik. Če 2. sodnik še ni odobril menjave (ni zapiskal in pokazal sodniškega 
znaka) lahko na zahtevo trenerja (trener mora pokazati pravilen sodniški znak) odobri odmor (2. 
sodnik zapiska in pokaže sodniški znak). Sankcij ni. 

• Po končanih prekinitvah na tekmi 2. sodnik pregleda klopi za rezervne igralce in prostora za 
ogrevanje nato se postavi na stran ekipe, ki bo sprejemala servis in šele nato da 1. sodniku znak 
da je pripravljen za nadaljevanje tekme. 

• Po tem ko pokaže 2. sodnik znak za nadaljevanje igre trener naj ne bi več zahteval odmora ali 
menjave igralca. Če trener to naredi se prekinitev odobri, kapetana pa opomni, da bo ekipa 
naslednjič sankcionirana za zavlačevanje. 

• 2. sodnik mora imeti zaupanje do zapisnikarja in ga kontrolira le po potrebi. 
• Vse sodniške znake, v pomoč 1. sodniku, naj 2. sodnik kaže pred telesom v višini prs. 
• Dotik žoge z anteno na strani 2. sodnika piska (Pravilo 24.3.2.7) 2. sodnik. 
• Igralec, ki poskuša s prehodom pod mrežo rešiti žogo, ki je preletela mrežo izven anten, se pri 

prehodu ne sme dotakniti nasprotnikovega polja. 
• Pri menjavi igralca mora biti 2. sodnik pozoren na to, da menjavo igralcev dovoli še le ko to z 

dvigom ene roke potrdi zapisnikar. Če zapisnikar tega ne dela ga mora sodnik opomniti in 
zahtevati, da svoje delo opravlja v skladu s pravili odbojkarske igre. 

• Znaki, ki jih 2. sodnik ne ponovi za 1. sodnikom: 
- servis v mrežo 
- napačna postavitev ekipe, ki servira 
- prestop igralca, ki servira 
- zaslon ekipe, ki servira 
V vseh naštetih primerih 2. sodnik pokaže samo ekipo, ki bo naslednja servirala. 

• Kadar napako piska 2. sodnik, ta pokaže najprej vrsto napake, ki jo je ekipa naredila nato pa 
igralca, ki je napako naredil. Nato prvi sodnik pokaže ekipo, ki bo naslednja servirala, 2. sodnik 
pa znak ponovi za 1. sodnikom. 

• Ko 2. sodnik odobri odmor ali menjavo njegovo odločitev potrdi 1. sodnik tako, da tudi on 
pokaže ustrezen sodniški znak. 

• 2. sodnik naj se premika največ 1m levo in desno od droga. 
• Sodnika morata paziti, da pri kazanju sodniških znakov s pogledom ne sledita gibom rok, temveč 

gledata igrišče ali igralce. 
• Igralec lahko pri odboju žoge stopi na klop za rezervne igralce svoje ekipe, ne pa na klop 

nasprotne ekipe. Prav tako lahko stopi na zapisnikarjevo mizo, vendar samo na svoji strani. 
• O nedovoljeni zahtevi govorimo: 

o če trener zahteva prekinitev po pisku 1. sodnika za servis ali med igro, 
o če zahteva prekinitev nepooblaščena oseba, 
o če trener zahteva menjavo igralca preden se je igra nadaljevala po predhodni menjavi, 
o če trener zahteva prekinitev, vendar je že izkoristil dovoljeno število prekinitev. 

Nedovoljena zahteva po redni prekinitvi, ki ne ovira oziroma zadržuje igre, se zavrne brez 
sankcij. 

• Prva nedovoljena zahteva je vedno samo opozorilo brez sankcij, če pri tem ne pride do 
namernega zadrževanja igre. 
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• V primeru, da trener zahteva tretji odmor, ga drugi sodnik opozori, da je že izkoristil oba odmora. 
V kolikor trener vztraja pri svoji zahtevi, mora drugi sodnik zapiskati odmor, prvi sodnik pa 
zahtevo zavrne in ekipi dodeli sankcijo za zavlačevanje. 

• Igralec je lahko izključen (rdeči karton) brez, da bi bil predhodno že kaznovan. Sodnik kazni 
podeljuje v skladu z težo prekrška, ki ga je igralec stori. 

• V primeru, da se akcija ponovi, se med razveljavljeno in ponovljeno akcijo ne dovoli nobena 
menjava igralcev ali odmora. 

 
ZAPISNIKAR IN LINIJSKI SODNIKI 
• Na tekmi mora nastopiti parno število linijskih sodnikov. Če na tekmo ne pridejo vsi delegirani 

linijski sodniki o njihovem nastopu odločata delegat srečanja in 1. sodnik. NA tekmi z 
televizijskim prenosom mora vedno nastopiti parno število linijskih sodnikov. 

• Linijski sodniki in zapisnikar niso obvezni udeleženci diskusije in analize sojenja delegata - 
kontrolorja po končani tekmi v slačilnici. 

• V 1.DOL je obvezno pisanje zapisnika v štirih izvodih (1 kopijo dobi delegat in gostujoča 
ekipa, 2. kopije pa dobi domačin). 

 
 
 

Predsednik KIN 

Marko SEIFRIED 

 

Pri pripravi zapisnika so pomagali: 

Dejan PERČIČ, sekretar ZOSS 

Jožef LEČNIK, delegat CEV 
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