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Navodila sodnikom ZOSS
TK OZS je pred tekmovalno sezono 2006/2007 popravila in spremenila nekatere pravilnike OZS.
Pravilnike je sprejela skupščina OZS oz. predsedstvo OZS. Ker se člani TK OZS zavedajo, da
pravilnike klubi in sodniki ZOSS redkokdaj prebirajo, jim v nadaljevanju predstavljajo nekatere
spremembe in obrazložitev le-teh.
1. Oprema igralk/igralcev med ogrevanjem ekipe pred tekmo
V Navodilih in smernicah za sojenje (FIVB, 2005) piše, da lahko na igralno površino vstopijo
samo tisti igralci in uradne osebe, ki so oblečeni v skladu s Pravili odbojkarske igre 2005-2008.
Sodnik mora v času trajanja protokola preveriti številke igralcev, zato morajo igralci na igralno
površino vstopiti v predpisani opremi. Oprema mora biti enotna in opremljena s številkami, ki jih
igralci nosijo na dresu s katerimi bodo tudi igrali.
(http://www.fivb.ch/EN/Volleyball/Rules/Rules.htm)
Obrazložitev:
Ekipa se lahko ogreva tudi v drugačnih dresih, kot jih bodo uporabili na tekmi. Pogoj pa je, da
imajo vsi igralci drese v enotnih barvah in oštevilčene s številkami, katere bodo nosili tudi na
dresih, ki jih bodo uporabili za tekmo.
Tako lahko tudi sodnik (delegat OZS) opravi svojo nalogo oz. dolžnost. Sodnik mora zahtevati od
kapetana ekipe, da se igralci/igralke preoblečejo v enotno opremo s številkami na dresih najkasneje
16 min pred začetkom tekme (pri žrebu). Ogrevanje na mreži tako poteka v enotni opremi s
številkami.
To pravilo velja na vseh tekmovanjih, ki jih organizira OZS.

2. Oprema enakih barv pri obeh ekipah
V Navodilih in smernicah za sojenje (FIVB, 2005) pravilo 4, točka 6 piše, da je domača ekipa
tista, ki mora zamenjati drese, če se primeri, da imata na tekmi obe ekipi enako barvo dresov.
(http://www.fivb.ch/EN/Volleyball/Rules/Rules.htm)
Obrazložitev:
To se dogaja mnogokrat tudi na tekmah v okviru tekmovanj OZS. V naših tekmovanjih mora biti na
to še posebej pozoren delegat OZS (prvi sodnik), če je tekma predvidena za televizijski prenos (ali
posnetek). V tem primeru morata ekipi nastopiti v dresih različnih barv. Če imata obe ekipi drese
enakih barv, jih mora zamenjati domača ekipa.
To pravilo velja na tekmovanjih v 1. DOL in na finalnih tekmovanjih OZS v vseh kategorijah.
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3. Protokol na tekmah OZS
V Navodilih in smernicah za sojenje (FIVB, 2005) je predpisan tudi protokol, ki ga je potrebno
izvajati pred tekmami. Protokol v tekmovanjih OZS izvajamo v celoti razen: »Pred predstavitvijo
ekip (uradni napovedovalec napove igralke/igralce) mora šest igralcev in libero, ki bodo nastopili
sedeti na klopi za rezervne igralce. Ostali igralci, ki ne bodo pričeli tekme, morajo oditi v prostor za
ogrevanje (3 × 3 metre). Pred klopjo za rezervne igralce lahko stojijo le trener, pomočnik trenerja,
zdravnik in maser.«
(http://www.fivb.ch/EN/Volleyball/Rules/Rules.htm)
Obrazložitev:
Na tekmah 1. DOL, kjer imajo uradnega napovedovalca, morejo ekipe ravnati v skladu z navodilom
FIVB. Izvajanje pravilne izvedbe nadzirata sodnika tekme.

4. Obrazec OZS-4a (Seznam ekipe)

Ekipa mora pred vsako tekmo pripraviti dva obrazca OZS-4a (Seznam ekipe). Obrazca mora skupaj
z licenco ekipe in licencami uradnih oseb predati delegatu OZS. Delegat zadrži en obrazec za
potrebe sodniškega zbora, drugi obrazec pa takoj preda predstavniku domačina, ki o postavah obeh
ekip seznani novinarje na tekmi.
Obrazložitev:
Na tekmah 1. DOL in na finalnih tekmovanjih OZS v vseh kategorijah morajo ekipe pripraviti dva
obrazca OZS-4a (Seznam ekipe). Dodaten izvod obrazca je namenjen novinarjem, ki poročajo s
tekem. Če želimo več poročil o tekmah moramo predstavnikom medijev pomagati pri pridobivanju
informacij o tekmah. Ne smemo dovoliti, da novinar sam teka po dvorani in za podatke prosi
trenerje, igralce ali uradne osebe na igrišču. Ker ti pred tekmo opravljajo svoje naloge, mnogokrat
prihaja do neljubih situacij (tudi sporov). Da bi se temu izognili, mora domačin tekmovanja
poskrbeti za predstavnike medijev in jih obveščati o vsem, kar se dogaja na igrišču.
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