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Navodila in smernice za sodnike v sezoni 2017/18
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SPLOŠNA NAVODILA:
1.

Na tekme prihajajte točno (najmanj 1 uro pred začetkom tekme), po prihodu stopite v stik z
organizatorjem oz. vodjo prireditve (tekme) in delegatom. Če se zgodi, da delegata ni, takoj obvestite
komisarja lige:
a. 1.a NLB in 1.b liga moški: g. Aleš JUG, 041/734 444, ales.jug@rokometna-zveza.si
b. 2. liga moški: g. Franko KOMEL, 041/662 993, franko.komel@rokometna-zveza.si
c. 1. a in 1.b liga ženske in Tekmovanja mladi: g. Goran DEBELAK, 041/ 873 602,
goran.debelak@rokometna-zveza.si

2.

Pred, med in po tekmi se vedite v skladu s Kodeksom ravnanja rokometnega sodnika, ki ga boste v
kratkem dobili na svoj e-naslov in podpisali.

3.

Komisija za sojenje RZS želi, da smo sodniki in delegati EKIPA, zato si pomagajmo, se vzpodbujajmo,
širimo znanje, delimo izkušnje in smo kolegialni. NE komentirajmo dela kolegov, še posebej pa ne v
javnosti in pa pred, med po tekmah. NE obrekujmo in raje pomagajmo dvigniti kakovost in ugled našemu
delu, kot pa ga zaničevati.

4.

Za namene lažje organizacije in komuniciranja, sta bila na domeni RZS odprta dva e-naslova:
a. sojenje@rokometna-zveza.si – na ta e-naslov se pošilja: kakršnokoli dokumentacijo, vprašanja
vezana na organizacijske zadeve za področje sojenja, morebitna vprašanja v zvezi s postopki,
obvestila o morebitnih pritožbah itn. Nikakor pa NE pošiljajte informacij o odpovedih,
prestavljenih terminih tekem ali karkoli v zvezi z samim nominiranjem);
b. nominiranje@rokometna-zveza.si – na ta e-naslov se pošilja: morebitno zasedenost, odpovedi
terminov, vsa vprašanja v zvezi z nominiranjem. Ta e-naslov se uporablja izključno za zadeve
povezane z nominiranjem (ne glede na vrsto tekmovanja) in iz tega naslova tudi prejemate
določena obvestila in odgovore o nominacijah;
c. tekmovanje@rokometna-zveza.si – ta e-naslov je že dolgo v uporabi in se uporablja za
komunikacijo med Pisarno RZS (Vodji tekmovanj), Klubi in uradnimi osebami (sodniki, delegati)
v smislu obveščanja s strani Pisarne RZS in za Uradne pritožbe. Sodniki in delegati se za področje
sojenja obračate na e-naslova iz točk: a) in b), oz. osebne e-naslove Vodij tekmovanj
(Komisarjev) oz. članov Komisije za sojenje RZS, če je to potrebno;
d. E-naslov: nominiranje.rzs@gmail.com za komunikacijo NI VEČ V UPORABI, zato si ga, prosimo,
izbrišite iz svojih imenikov;
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5.

Na spletni strani RZS, smo pod zavihkom Tekmovanja -> Združenja -> Komisija za sojenje
(http://www.rokometna-zveza.si/si/tekmovanja/zdruzenja/588), odprli tudi podstran, na kateri boste
lahko v prihodnje našli uporabne informacije (npr. navodila za Video izrezke, Splošna navodila in
smernice, izobraževalni material itn).

IZOBRAŽEVANJA IN SEMINARJI:
1.

LICENČNI SEMINAR pred sezono je obvezen za vse sodnike in delegate, ki želijo opravljati to vlogo v
okviru RZS. Tako bo organiziran PONOVITVENI LICENČNI SEMINAR za tiste sodnike in delegate, ki se
avgusta niso uspeli udeležiti seminarja na Brdu. Ponovitveni licenčni seminar je predviden za mesec
oktober – natančna navodila boste pravočasno dobili na e-naslov.

2.

V mesecu oktobru bo organiziran tudi SEMINAR ZA SODNIKE ZAČETNIKE. Kmalu bo zainteresirani
javnosti poslan razpis in poziv k vpisu. Vas, kot odgovornega sodniškega kolega, pa že sedaj vljudno
vabimo, da razširite novico v svojem okolju in poskrbite za čim večje število prijavljenih kandidatov.
Prijavo na seminar, lahko novi kandidati že sedaj opravijo tako, da si iz spletne strani RZS
(http://www.rokometna-zveza.si/si/tekmovanja/zdruzenja/588) prenesejo dokument Evidenčni
karton in izpolnijo I. točko dokumenta (Osebni/kontaktni podatki sodnika) ter podpisan pošljejo na enaslov: sojenje@rokometna-zveza.si

3.

Izobraževanja za sodnike, po posameznih rangih tekmovanja, bodo organizirana že med sezono. O teh
boste obveščeni sproti. Bo pa v mesecu januarju 2018, ko bo potekalo tudi EP za moške, organiziran še
ZIMSKI SEMINAR za vse sodnike. Seminar bo imel tudi mednarodno udeležbo. Na tem seminarju bo
potekalo FIZIČNO in TEORETIČNO TESTIRANJE. Fizični test bo t.i. BEEP TEST, teoretični test bo test iz
kataloga vprašanj (predvidoma do konca leta naj bi izšel tudi nov katalog vprašanj iz Pravil igre,
prilagojen v skladu z novimi pravili) in pa Video test. Vsi, ki bi v pripravah na zimsko testiranje želeli
kakršnokoli pomoč pri fizični pripravi se obrnite na Komisijo, ki vam bo pomagala z ustreznim
programom in dodatnimi navodili.

1.A NLB in 1.B LIGA MOŠKI
1.

Nominiranje za 1.A in 1.B ligo moški dobite sodniki na e-naslov kot zaupno informacijo. Zaupani so vam
vsi ključni podatki, ki jih potrebujete za uspešno pripravo na tekmo. Izražena želja klubov je, da sami ne
izvedo, kdo jim pride sodit. Zato spoštujmo to dejstvo in nominacijo zadržite zase! Priporočeno je, da
delegata obvestite o skupni tekmi, vendar ne prej kot na dan same tekme. Odločitev ali ga boste obvestili
ali ne, pa je prepuščena vam.

2.

Po koncu tekme z delegatom opravite krajši razgovor o poteku same tekme in izpolnite ocenjevalni list
(vaša ocena). Delegat bo poskrbel, da bodo izpolnjeni ocenjevalni listi v elektronski obliki prišli na
Komisijo za sojenje.

3.

Sodniki 1.A in 1.B lige moški ste po tekmi dolžni poklicati odgovorno osebo Komisije za sojenje za to
tekmovanje - g. Iztoka PIRCA (031/329 629). Iztok je, na predlog Komisije za sojenje in po potrditvi
Združenj 1. A in 1.b lige moški zadolžen da: pripravi predloge nominacij, nadzira sodnike in skrbi za
koordinacijo izobraževanj v dotičnih tekmovanjih. Klic je namenjen izključno kratkemu poročilu v
primeru kakršnihkoli nepravilnostih na tekmi in ne za dolge analize tekem.
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4.

V primeru, da katera od ekip vloži URADNO PRITOŽBO (najava v zapisniku tekme) prosimo, da poleg
vseh obveznosti po uradni dolžnosti (postopek kot do sedaj), po tekmi z kratkim klicem obvestite tudi
komisarja lige g. Aleš JUGA (041/734 444), v roku 24 ur pa pošljete še kratko obrazložitev tudi na enaslov: sojenje@rokometna-zveza.si da bo obveščena tudi Komisija za sojenje. Potek disciplinskega
postopka se pri tem ne spremeni, tako da tudi nadalje sodelujete z disciplinsko sodnico in po potrebi
dopolnite vaše poročilo, kot to zahteva disciplinski postopek.

5.

V primeru MODREGA KARTONA mora biti podana pisna izjava igralca/uradne osebe, prav tako vaša
izjava, izjava delegata in prijava. Prijavitelj je vedno vpletena oseba. Kopije izjav morajo, zaradi pregleda
nad kasnejšim postopkom, dobiti tudi vpleteni igralec/uradna oseba. Zato si za vašo prvotno uradno
izjavo vzemite čas in jasno ter dosledno opišite dogodek, zaradi katerega ste dosodili Modri karton. Vaša
izjava mora biti PODPISANA! Vso dokumentacijo morate dostaviti komisarju najkasneje v 24 urah po
dogodku. Za nešportno obnašanje gledalcev bo prijave pisal Komisar, zato je pomembno da so v vaši
izjavi opisi nešportnega vedenja.

6.

ODPOVEDI za sodnike in delegate: 1.NLB in 1.b liga moški: Najava odsotnosti mora biti sporočena vsaj
14 dni pred igralnim dnevom (krogom). Odgovorna oseba pri Komisiji bo namreč sodnike nominirala
dva igralna kroga vnaprej.

Odsotnost najavite na e-naslov: nominiranje@rokometna-zveza.si in v naslov (subject) sporočila napišite
(primer): ODSOTNOST Janez NOVAK, 23.9.-25.9.2017.
V vsebini maila lahko kasneje opišete še, če ste odsotni samo del dneva oz. kakršnekoli
podrobnosti okrog tega. Komisija razume, da vsak potrebuje čas tudi za družino in ostale
obveznosti, vendar se držite rokov za odpovedovanje.

p
b

1.A in 1.B LIGA ŽENSKE, 2. LIGA MOŠKI in TEKMOVANJA MLADIH
1.

Za nominiranje 1.a in 1.b ženske lige, 2.moške lige in Tekmovanja mladih je odgovoren David SOK
(040/815 383). V primeru URADNIH PRITOŽB prosimo, da poleg vseh obveznosti po uradni dolžnosti
(postopek kot do sedaj) in/ali večjih disciplinskih kršitev (modri karton ipd.) o tem obvestite Davida po
telefonu takoj po tekmi. V roku 24 ur pa pošljete še kratko obrazložitev tudi na e-naslov:
sojenje@rokometna-zveza.si da bo obveščena tudi Komisija za sojenje. Potek disciplinskega postopka
se pri tem ne spremeni, tako da tudi nadalje sodelujete z disciplinsko sodnico in po potrebi dopolnite
vaše poročilo, kot to zahteva disciplinski postopek.

2.

ODPOVEDI: za vse ravni tekmovanja, razen za 1.NLB in 1.b liga moški: Najava odsotnosti mora biti vsaj
7 dni pred igralnim dnevom oz. najkasneje do nedelje zvečer za naslednji vikend.

Odsotnost najavite na e-naslov: nominiranje@rokometna-zveza.si in v naslov (subject) sporočila napišite
(primer): ODSOTNOST Janez NOVAK, 23.9.-25.9.2017.
V vsebini maila lahko kasneje opišete še, če ste odsotni samo del dneva oz. kakršnekoli
podrobnosti okrog tega. Komisija razume, da vsak potrebuje čas tudi za družino in ostale
obveznosti, vendar se držite rokov za odpovedovanje.

p
b

