Z A P I S N I K
9. redne konference
Lige NLB
ki je bila ponedeljek, 4. 6. 2018, ob 17. uri
v sejni sobi Rokometne zveze Slovenije
Prisotni: Jernej Smisl (RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO), Janez Gams (RK GORENJE VELENJE),
Marko Oberstar (RD RIKO RIBNICA), Vianej Višnjevec (RD Koper 2013), Jernej Stanonik (RD
URBANSCAPE LOKA), Gregor Šuštaršič (MRK KRKA), Matjaţ Hladnik (RK MARIBOR BRANIK),
Roman Šavrič (RK TRIMO TREBNJE), Martin Hebar ( RK JERUZALEM ORMOŢ), Mihael Kostevc
(MRD DOBOVA), Aleš Hauptman (RD HERZ ŠMARTNO), Goran Cvijić (RD LL GROSIST SLOVAN).
Odsotni: /
Ostali prisotni: Franjo Bobinac (RZS), Goran Cvijić (RZS), Aleš Jug (RZS), Iztok Pirc (RZS) Nina
Tomić (RZS) Anţe Blaţič (PR RZS), Saša Lešek (RK Celje Pivovarna Laško) Rok Bizjak (RK
Gorenje Velenje), Matjaţ Ljubec (RD URBANSCAPE LOKA).
Dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 8. seje Zdruţenja Lige NLB z dne 22. 3. 2018.
2. Poročila:
predsednika Zdruţenja,
vodje tekmovanja,
strokovnega sodelavca za nominiranje sodnikov
disciplinske sodnice.
3. Razprava po poročilih.
4. Finančna poročila:
stroški tekmovanja
5. Razno.
Predsednik Zdruţenja je pozdravil prisotne. Povedal, da je konferenca sklepčna, prisotnih
enajst članov Zdruţenja.
SKLEP: Potrdi se predlagani dnevni red.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Ad 1.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 8. seje Zdruţenja z dne 22. 3. 2018.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).
Ad 2.
Predsednik je v svojem ustnem poročilu med ostalim izpostavil:
- Spremembe v delovanju sodniške organizacije, ki po njegovem mnenju peljejo v pravo
smer;
- Marketinško delovanje za boljšo prepoznavnost lige;
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-

TV in internetni prenosi ( Liga za obstanek);

Komisar je v svojem ustnem poročilu med ostalim izpostavil:
- Tekmovanje je potekalo tekoče, brez večjih teţav;
- Statistika tekem - ni večjih odstopanj od lanske sezone;
- Sojenje je bilo generalno gledalo na višji ravni;
- Manj teţav vodenju pri e-zapisniku;
- Video posnetki_kvaliteta posnetkov boljša, redno nalaganje tekem;
- Manj disciplinskih primerov_disciplina v primerjavi z lansko sezono se je izboljšala.
Strokovni sodelavec za nominiranje sodnikov je svoje poročilo predstavil v pisni in ustni obliki.
Izsek iz pisnega poročila:
Statistično je bilo na Ligi NLB 14 zahtevkov za analizo, kar predstavlja 9,3%, Komisija za
sojenje pa je v 4 primerih uporabila ukrep prestavitve sodnikov na nižji rang tekmovanja, kar
predstavlja 2,6%. Zahteve za analizo pa niso bile edini vzrok za prestavitev sodnikov na nižji
rang. Ogled video posnetkov tekem, vsekakor vse druge polčase, spremljanje sodnikov na
tekmah kot delegat, pogovor s sodniki po tekmah, opravljanje analiz, so bili pokazatelji
forme in sposobnosti sodnikov. Vse to mi je bilo v pomoč pri nominacijah.
Na tekmah smo imeli največ problemov v komponenti progresivnega kaznovanja in igri na
črti.
Zavedamo se tega, zato smo skozi letošnja izobraževanja temu posvetili veliko časa in truda.
Vse tekme so bile odsojene, sodniki pravočasno obveščeni.
Formiranje fiksnih sodniških parov, obveščanje sodnikov vsaj tri dni prej, katero tekmo bodo
sodili, je po mojem mnenju korak naprej..
Po končani sezoni 2017/18 ocenjujem, da je bilo sojenje dobro.
Disciplinska sodnica je svoje poročilo predstavila v pisni in ustni obliki. Izpostavila je:
-

Disciplinski pravilnik je v veljavi dve leti;
Letošnja sezona je bila glede na lansko zelo pohvalna glede manjšega števila disciplinskih
primerov_15 disciplinskih prijav od tega je vsebinsko obravnavala 10 disciplinskih prijav;
V primeru suspenza igralca se disciplinski primer obravnava hitro. Končna sankcija je
izrečena v roku šestih dni.

Ad 3.
Franjo Bobinac je menil, da se kljub dobremu stanju ne smemo zaustavili in je potrebno
delati naprej.
Marka Oberstarja je zanimalo ali so kakšni predlogi za dopolnitev disciplinskega pravilnika.
Pri tem se je navezal na točno določeni disciplinski primer in izrečeno kazen.
Disciplinska sodnica je razloţila, da je generalna percepcija glede kazni zajeta v
disciplinskem pravilniku.
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Iztok Pirc je predlagal, da trenerji in sodniki na skupnem sestanku pregledajo
različnih situacij (tekme) pred začetkom tekmovanja v novi sezoni.

primere

Franjo Bobinac je izpostavil konferenco EHF na Škotskem, kjer bodo s strani RZS predlagane
določene spremembe pravil glede na dogajanje na zadnjem evropskem prvenstvu.
Ad 4.
Generalni sekretar je izpostavil dobro finančno disciplino. Ţelja, da se letos doseţe pokritje
sodniških stroškov do zaključka te tekmovalne sezone.
Martin Hebar je ponovno predlagal plačilo 10% akontacije poleg računa. Kdor ne pokrije
stroškov se ne more prijaviti za naslednjo sezono.
Po kratki razpravi je bil sprejet
SKLEP: Valuta zadnjega računa sodniških stroškov je 29. 6. 2018. Klub, ki nima poravnanih
sodniških obveznosti do tega roka ne more prijaviti ekip v tekmovanje za naslednjo sezono.
Sklep je bil sprejet (12 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŢAN).

Seja je bila zaključena ob 17.40
Zapisala: Agata Ahdali
Predsednik Zdruţenja Lige NLB
Vianej Višnjevec, l. r.
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