KOMISIJA ZA SOJENJE
Ljubljana, 5.9.2019

NAVODILA ZA SODNIKE IN DELEGATE – SEZONA 2019/2020
SPLOŠNE INFORMACIJE:
Kontaktne osebe:









Vodja Komisije za sojenje in odgovorna oseba za kontrole sojenja:
Janko POŽEŽNIK, e-mail: sojenje@rokometna-zveza.si , tel: 041 707 856
Odgovorna oseba za nominiranje 1.NLB in 1.B moške lige:
Iztok PIRC, e-mail: nominiranje@rokometna-zveza.si, tel: 031 329 629
Odgovorna oseba za nominiranje vseh preostalih lig:
David SOK, e-mail: nominiranje@rokometna-zveza.si, tel: 040 815 383
Vodja tekmovanja 1.NLB in 1.b ter odgovorna oseba za delegate:
Aleš JUG e-mail: ales.jug@rokometna-zveza.si , tel: 041 873 602
Vodja tekmovanja: 2.MRL:
Franko KOMEL, e-mail: franko.komel@rokometna-zveza.si , 041 662 993
Vodja tekmovanj: 1.A ŽRL, 1.B ŽRL, vsa Tekmovanja mladih:
Goran DEBELAK, e-mail: goran.debelak@rokometna-zveza.si , tel: 041 873 602
Informacije in vprašanja, ki se dotikajo nominiranj se pošilja na email:
nominiranje@rokometna-zveza.si (brez odpovedi – te se vpisujejo v aplikacijo po navodilih!)
Informacije in vprašanja, ki se NE dotikajo nominiranj se pošilja na email:
sojenje@rokometna-zveza.si

Odsotnost:
 Načrtovano
odsotnost
obvezno
vpisujete
v
koledar
aplikacije
ZDRSS:
https://zdrss.rokometna-zveza.si/index.php (več o tem v nadaljevanju)
Pomembno!: Skrajni rok za odpovedi terminov razpoložljivosti (ne glede na vrsto tekmovanja)
je: do konca petka za naslednji delovni teden (primer: do vključno petka 13.9.2019 se sporoči
odpovedi za termine tekem med 16.-22.9. Pri tem se v odpoved upošteva tudi tekme med
tednom).

V nadaljevanju si obvezno preberite:
1. Navodila Komisije za sojenje
a. Aplikacija ZDRSS
b. Odsotnost
c. Oprema sodniki / delegati
d. Video izrezki – navodila (vse članske kategorije)
e. FAIR PLAY poteza meseca (1.NLB)
2. Navodila RZS oz. Vodij tekmovanj
a. Pravilnik o uporabi športne in zaščitne opreme ter dodatkov
b. Licence trenerji
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Navodila – Komisija za sojenje
1.

Aplikacija ZDRSS:





Vsi sodniki in delegati imate aktivni profil v aplikaciji ZDRSS:
Aplikacijo najdete na naslovu: https://zdrss.rokometna-zveza.si/prijava.php
Prvič se v aplikacijo prijavite tako da kliknete »izgubljeno geslo« (kot kažeta sliki 1 in 2 spodaj),
in vnesete vaš email naslov, ki ste ga prijavili v obrazec za Licenčni seminar;
Geslo: nato boste na vaš email naslov prejeli GESLO, ki ga vnesete ob vsaki naslednji prijavi;
Uporabniško ime: bo zmeraj vaš email naslov
V primeru težav in vprašanj z vpisom v aplikacijo to sporočite Roku Zupanu na email:
rokzupan.zdrss@gmail.com





Slika 1 – prva prijava »izgubljeno geslo«:

Slika 2 – vnesi email naslov za »izgubljeno geslo«:
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Sprememba gesla v aplikaciji ZDRSS – v kolikor si želite spremeniti prvo, avtomatsko
generirano geslo sledite naslednjim korakom:
o Prijavite se v modul: SODNIK (tudi delegati!)

o

V meniju na desni strani spodaj izberite »Sprememba gesla«

o

Vnesite najprej staro in potem še 2x Novo (poljubno) geslo ter potrdite na
»Spremeni«
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2.

Odsotnost – vnos v aplikacijo ZDRSS:



Sodniki in delegati ste svojo odsotnost dolžni načrtovati in vnašati v aplikacijo ZDRSS, najmanj
do konca petka za naslednji delovni teden! Priporočljivo pa je, čimprej za prihodnje termine.
To storite tako, da v svojem profilu izberete:



a. Enodnevna odsotnost:
Korak 1

Korak 2

Korak 3

b. Večdnevno odsotnost:
Korak 1

Korak 2
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3. Oprema sodniki/ice in delegat/ke:


Po sklepu P ZDRSS in Komisije za sojenje ste sodniki/ice in delegati/ke na tekme dolžni prihajati
reprezentativno urejeni, v oblačilih primernih dogodku, in sicer:
o Prihod na tekmo:
 na vse tekme članskih kategorij dolžni nositi »poslovno obleko«, ki se razume
kot: srajca, suknjič, dolge hlače in športno-elegantna obutev. Velja tako za
ženske kot moške. Sodniški par naj bo barvno usklajen (po možnosti oblečen
enako, ni pa pogoj).
 Priporočamo, da tudi na vsa preostala tekmovanja (mladih) prihajate enako
reprezentativno urejeni (vsaj polo JOMA majica in dolge športno-elegantne
hlače).
o Tekom tekme:
 Sodniki/ice: na vseh tekmah pod okriljem RZS ste dolžni nositi JOMA športno
opremo, ki jo dobite pri Predsednikih DRS. Vsa oblačila, t.j. dresi, hlačke,
trenirka in nogavice morajo biti JOMA z emblemi RZS in/ali ZDRSS. Športna
obutev je lahko od poljubnega ponudnika.
 Delegati: na tekmah ste dolžni nositi Polo majico JOMA, ki ste jo prejeli pri
Predsedniku DRS. V primeru, da ste pri tem naleteli na kakršnokoli težavo in
opreme še nimate, velja enako pravilo oblačenja kot pri prihodu na tekmo.

4. Video izrezki po tekmi:


Po vsaki tekmi 1.NLB, 1.B MRL, 2.MRL in pa 1.A ŽRL je vsak sodniški par dolžan poslati:
a. 5 video izrezkov iz svoje tekme;
b. Video izrezki so lahko iz naslednjih komponent (pri tem je zaželjena raznolikost):
i. Prekrški v napadu (vključujoč tudi simulacije prekrškov v napadu);
ii. Prekrški iz krilnih položajev;
iii. Prekrški, ki so Progresivno kaznovani (npr. potiskanje igralcev, direktne
izključitve za 2min);
iv. Diskvalifikacije in ali Diskvalifikacije s poročilom;
v. Igra krožnih napadalcev (bodisi obrambnih, bodisi napadalcev – 7m, 9m...);
vi. Prekrški v napadu (tudi simularanja PN);
vii. Navodila in orodja za pripravo video izrezkov so objavljena na: KLIKNI TUKAJ
c. Rok za pošiljanje: do petka (naslednji krog tekmovanja)
d. Naslov za pošiljanje: rzs.zdrss@gmail.com

5. Prihodi na tekme in odnos med sodniki in delegati:





Prihod na prizorišče tekme je obvezen vsaj 1 uro pred uradnim pričetkom.
V kolikor je to racionalno in praktično izvedljivo, potem sodniki in delegati na tekmo prihajajo
kot ekipa (skupaj).
Pred, med ali po srečanjih ne delegati in ne sodniki NE komentirajo sodniških odločitev svojih
kolegov (razen v pogovoru znotraj ekipe delegat – sodniški par).
Po koncu vsake tekme se opravi krajši pogovor: delegat – sodniški par.
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6. Izbor FAIR PLAY (velja izključno za 1.NLB MRL!)
Sodniški pari A1 liste in delegati, ki opravljate delo na tekmah 1.NLB MRL, ste po vsaki tekmi dolžni
izpolniti obrazec za prijavo »FAIR PLAY poteza / igralec meseca«. Pri tem morate izbrate najmanj 1
situacijo, ki jo smatrate kot primer fer, športnega vedenja in jo velja izpostaviti kot vzor ostalim. Prijavo
lahko v imenu ekipe (sodniškega para in delegat/ke) opravi kdorkoli izmed trojice, vendar najmanj
eden. To storite tako, da:




Izpolnite obrazec: OBRAZEC ZA PRIJAVO FAIR PLAY POTEZE / IGRALCA
Rok za prijavo: sreda / petek (pred pričetkom naslednjega kroga tekmovanja)
Najmanj eno situacijo je iz tekme je potrebno prijaviti (štejejo se vse tekme od 13.9.2019
naprej)

Zakaj ta izbor?
V sklopu projekta pod vodstvom Združenja klubov 1. NLB lige, ZDRSS in RZS – Komisije za sojenje, želimo
na slovenskih rokometnih igriščih promovirati fer - športne poteze in ob tem nagraditi odgovorne
igralce. Nagrado oz. časten naziv bo v imenu slovenskih rokometnih sodnikov sodnikov in delegatov
podelila »RZS - Komisija za sojenje«, ki bo izbirala med vašimi prijavljenimi potezami. Nagrada se bo
podeljevala na mesečni ravni, vsak nabor pa bo znan po 10. dnevu tekočega meseca (za preteklo
obdobje).
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Navodila za sezono - RZS / Vodje tekmovanj:
1. Uporaba športne opreme in zaščite ter ostalih dodatkov (igralci/ke)
Na Zboru članov RZS 17.7.2019 je bilo sprejeto, da se na vseh nivojih tekmovanj (od mlajših dek. In deč.
do vključno vseh članskih kategorij) spoštuje uradni IHF pravilnik o uporabi športne opreme in
dodatkov.



Pravilnik o uporabi športne in zaščitne opreme ter dodatkov – klikni za povezavo
Najdete ga tudi na www.rokometna-zveza.si -> Info -> Pravila

Vsi klubi so od RZS in Vodij tekmovanj prejeli uradna navodila o postopanju v primeru kršitev.
Naloge delegatov in sodnikov:
1. Delegati (na vseh tekmah kjer so prisotni) in sodniki (na vseh preostalih tekmah) ste dolžni
postopati v skladu z Pravilnikom in opozoriti na neustrezno opremo.
2. DOVOLITE IGRANJE: V primeru da ste ekipe/igralce opozorili, da po Pravilniku NI dovoljeno
igrati z navedeno opremo in igralci / ekipe vseeno vztrajajo pri igranju, ste dolžni pod OPOMBE
v uradni zapisnik zapisati kot kaže primer:
 A13 – nedovoljena oprema (9. ščitnik za gleženj)
 B11 – nedovoljena oprema (10. Oblačila)
3. NE DOVOLITE IGRANJA: V primerih navedenih poglavij pa igralcem izrecno NE SMETE dovoliti
igrati v kolikor njihova oprema ne zadovoljuje kriterijev:
 1) Zaščita glave / obraza;
 3) Očala;
 6) Ščitniki za komolec
 7) Ščitniki za koleno
 9) Ščitnik in opornica za gleženj
 11) Dodatki – Uhani in piercingi, Lasne sponke, Rokavice, Trakovi z prste, Lepilo

2. Licence trenerji
Vsak trener mora svojo identiteto na tekmi izkazati z veljavnim osebnim dokumentom (osebna
izkaznica / potni list). Identiteto lahko preverite tudi s pregledom slike v informacijskem sistemu RZS –
Infostatu, kjer so vnešeni vsi podatki o trenerjih, ki so vidni v elektronskem zapisniku in imajo potrjeno
licenco. Nivo licence je trenerjem določen na osnovi njihove usposobljenosti/izobrazbe in njihove
udeležbe licenčnega seminarja v letu 2019.
V kolikor osebe (trenerja) ni v naboru trenerjev, ki jih je mogoče vnesti v elektronski zapisnik tekme
pomeni, da nima potrjene licence za določen nivo tekmovanja in NE sme biti prisoten na klopi za
uradne osebe. To velja za vse kategorije tekmovanj pod okriljem RZS.


IZJEMA: edina izjema, da se osebam (trenerjem) ki nimajo potrjene licence dovoli voditi tekmo
se lahko naredi v Tekmovanju mladih (vse kategorije) in sicer takrat ko ekipa hkrati tudi nima
osebe z licenco Vodja moštve. V takem primeru je lahko 1 oseba (brez licence) na klopi, vendar
se v opombe zapisnika vpiše: IME in PRIIMEK vodila tekmo brez licence (edina oseba na klopi).

