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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE
KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN KONTROLO SOJENJA

ZAPISNIK 3. POSVETA DELEGATOV – KONTROLORJEV

Posvet je bil 14. januarja 2007 v sejni sobi Športne zveze v Novi Gorici.
Vodil ga je predsednik SKS Vid Zupančič, z začetkom ob 10. uri in koncem ob 14.20 uri.
Prisotni delegati - kontrolorji: Ivan Demšar, Tone Ficko, Branko Hrga, Stanko Indest, Ivan
Karčovnik, Emil Kolenc, Jožef Lečnik, Hari Murčehajič, Janko Šarman in Vid Zupančič.
Posveta se ni udeležil Janez Mirnik.

Dnevni red: 1. Pozdravni nagovor in ugotovitev prisotnosti
2. Razprava o izpolnjevanju navodil s prvega in drugega posveta in o
napakah, ki se pojavljajo
3. Analiza ocenjevanja v jesenskem delu prvenstva.
4. Predlog o razdelitvi sodnikov v skupine.
5. Razno.
Ad 1. Vse prisotne je uvodoma pozdravil predsednik DOS Posočje, Miha Mačus in zaželel
dobrodošlico in uspešno delo. Prav tako je zbrane pozdravil predsednik komisije za
spremljanje in kontrolo sojenja, Vid Zupančič z željo po dobrem, konstruktivnem
sodelovanju.
Ad 2. Predsednik je povzel nekatere sklepe s prvih dveh posvetov:
•
•

•
•

•

Na spletni strani lahko preberemo navodila s popravki o izpolnjevanju obrazca R-4, ter
popravke in navodila KIN.
Nekatere nejasnosti ob izpolnjevanju ocenjevalnega obrazca R-4. Za komisijo izpolnimo
obrazec v celoti. Sodnikoma pošljemo:
a. prva stran – izpolnjeni vsi podatki, razen opredelitve ocene, kjer pa označimo samo
težavnost tekme in se podpišemo,
b. druga stran – priimek sodnika, podrobno oceno (označitve s križci) in celostno
oceno (zdb, db, zad, nzd),
c. D-K in S-K, ki opravljajo kontrole sojenja na 2. DOL, morajo k obrazcu R-4 za
komisijo dodati še karakteristiko o ocenjevanih sodnikih.
Na vseh tekmah 1. DOL bi morali ocenjevati sodnike, da ne bi slabšali kvalitete sojenja,
kar v prostem pogovoru ugotavljajo tudi sodniki sami.
Opozoriti moramo ekipe pri uradni predstavitvi (ob napovedi), da morajo igralci prve
postavitve in libero sedeti na klopi ( stojijo pa lahko trener, pomočnik trenerja, maser in
zdravnik). Rezervni igralci morajo biti v prostoru za ogrevanje. O tem bi morali obvestiti
tudi vse prvo ligaške klube, saj se je v praksi izkazalo, da klubi (igralci) tega ne vedo.
Od moštev moramo zahtevati po dva seznama ekip, enega damo predstavniku
domačina, ki ga po potrebi preda novinarjem.
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Ad 3. Analizo ocenjevanja v jesenskem delu prvenstva je predstavil pooblaščeni član komisije
Jožef Lečnik z naslednjimi splošnimi ugotovitvami:
•
•
•

Bilo je preveč odpovedi sodnikov in s tem predelegacij -14 in zato so nastale razlike v
razpršenosti med sodniki in D-K,
D-K so prosili samo za eno predelagacijo – odpoved
Na dveh tekmah 2. DOL D-K nista bila obveščena o triurnem zamiku tekme.

1. sklep: Sekretar ZOSS naj obvešča o spremembah igranja vse sodnike in kontrolorje,
predvsem na 2. DOL
•
•
•
•
•

Na 1. DOL je bilo opravljenih 82 kontrol, na 1. DOL in 2. DOL pa danih 218 ocen
Na B listi bo zagotovljeno zadostno število ocen.
Sodniki C liste, so bili ocenjevani na turnirju mladink. Izkazalo se je, da je to zelo dober
način ocenjevanja.
Ugotovil je presenetljivo uspešen in resen pristop k delu kontrolorjev v 1. DOL in 2. DOL
in je za vsakega podal oceno opravljenega dela in posamezne ugotovitve pojasnil.
Če je razpršenost znakov (x) velika, ne more biti končna ocena ZD.

V splošnem pogovoru je bilo ugotovljeno, da je razpršenost med kontrolorji in sodniki v
nekaterih primerih prevelika, zato je bil sprejet
2. sklep: Predlog komisiji za delegiranje: razpršeno delegiranje vseh sodnikov zaradi
objektivnejšega ocenjevanja, ne glede na oddaljenost.
Pri delegiranju D-K pa upoštevati kot prioriteto razpršenost sodnikov, ne glede na
število kontrol D-K v določenem kraju.
Predsednik komisije SKS je tudi pojasnil, da nastajajo težave nekaterih kontrolorjev. Zaradi
pomanjkanja sodnikov v DOS, sodniki – kontrolorji morajo soditi tudi nižje lige, tako nimajo
prostih terminov, za opravljanje brezplačnih kontrol. Zagotovil je, da bo komisija to
upoštevala, ne glede na 14. člen pravilnika. Če pa bo komisija ugotovila, da je nekdo to
neopravičeno izkoriščal, bo ustrezno ukrepala.
Ad 4. Predlog razdelitve sodnikov v skupine.
Predsednik je predstavil razmišljanja o oblikovanju skupin sodnikov po predhodni razvrstitvi
sodnikov posameznega kontrolorja. Razmišljanje o razvrstitvi sodnikov je pomembno, saj
so zahteve klubov za kvalitetno sojenje vse večje.
Predsednik komisije bo po končanem rednem delu zbral predloge vseh D-K ter pripravil
osnutek predloga za nadaljnjo razpravo.
Ad 5. Razno.
•
•

Na tekmah 1. DOL zadostujejo trije izvodi zapisnikov (ne štiri).
Razprava o izjavi D-K Janeza Mirnika o sporni tekmi Luka Koper- Šentvid.
Čeravno je opravljal delo delegata OZS na sporni tekmi, njegova trditev, da ni pristojen
odločati o sodniških odločitvah, ni sprejemljiva. D-K, D, S-K, naj poskuša narediti vse,
da ne pride do večjega kršenja pravil odbojkarske igre.
Tudi sicer je bilo na njegovo obnašanje in delo veliko pripomb.
• Omenjen je tudi neopravičen izostanek D-K, Branka Hrge na vezanih tekmah 1. DOL v
Kamniku. Hrga Branko je bil kaznovan s strani disciplinskega sodnika z javnim
opominom, SKS pa mu je to štela kot kršitev 10. člena pravilnika.
• Zelo huda kritika je padla na nedopustno obnašanje trenerja ženske ekipe Broline
Kamnik, Aca Kramarja. Njegovo obnašanje na nekaterih zadnjih tekmah je povsem
neprimerno in skregano s funkcijo, ki jo opravlja v ZOSS.
• Zapisniki TK OZS naj bodo na internetu, da bomo D-K dobili povratne informacije kako
je ukrepala zoper nepravilnosti na tekmah, ki smo jih opisali v protokol o tekmi.
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3. sklep: Za zaščito sodnikov in kontrolorjev naj si predsedstvo ZOSS pridobi mnenje in
primerno ukrepa zoper Aca Kramarja.
•

Razprava je potekala tudi na temo neprimerno obnašanje in ugotovljeno je bilo, da je v
našem državnem prvenstvu vse več neprimernega obnašanja, sodniki pa ne reagirajo,
oziroma to dopuščajo.

4. sklep: Komisiji za izobraževanje napredek predlagamo za naslednji seminar: nešportno
obnašanje udeležencev na tekmah in primerno ukrepanje.
•

Po končani diskusiji o odbojkarskih temah je predal besedo Ivanu Demšarju, ki se je
našima dolgoletnima kolegoma Janku Šarmanu in Emilu Kolencu, zahvalil za ves trud in
dolgoletno požrtvovalno delo v odbojkarski sredini, zlasti v ZOSS, in jima predal
skromna poslovilna darila.

Po končanem posvetu so si D-K ogledali finala ženskih in moških ekip Pokala Slovenije.
Komisija za spremljanje in kontrolo sojenja se zahvaljuje DOS Posočje in Emilu Kolencu za
organizacijo posveta in izročena darila.
Nova Gorica, 16. januar 2007

Zapisal Emil Kolenc

Predsednik komisije za SKS:
Vid Zupančič

