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Poročilo o delu SK ZDPS v letu 2020
Preteklo leto 2020 je zaznamovala epidemija, ki je svoje posledice med drugim
pustila tudi v petanki in organizaciji tekmovanj. Vse skupaj je potekalo precej drugače
in z nekoliko manjšo osredotočenostjo, kot do sedaj. Namreč nihče od nas si niti
predstavljati ni mogel, kako se bo sezona iztekla, če sploh.
V navadi sodniške organizacije je, da seminar za vse obstoječe sodnike pripravi
nekje v začetku marca, pred samim začetkom sezone. Na seminarju tako sodniki
osvežijo mednarodna in nacionalna pravila igre, se seznanijo s preteklimi izkušnjami
sodnikov, obnovijo sam pristop sodnika na tekmovanju in podobno. Pri tem pogosto
združimo seminar obstoječih sodnikov s »prišleki« oziroma kandidati, ki se prijavijo
na tečaj usposabljanja za nacionalnega sodnika. Takšen načrt je bil tudi v začetku
leta 2020, vendar je zaradi razglasitve epidemije in karantene seminar padel v vodo.
Kljub najrazličnejšim preprekam smo sodniki v začetku junija 2020 izpeljali
usposabljanje obstoječih sodnikov in tečaj za nove sodnike. Seminar je bil precej
krajši od predhodnih, saj smo zelo na hitro, pred pričetkom tekmovanj, želeli sodnike
pripraviti na sezono. Sama tekmovanja so se namreč začela šele s koncem maja. Na
seminarju smo tokrat imeli gosta, ki nam je razložil in pokazal pravilno uporabo alkotesterja, ki je v letošnji sezoni veljal za novost. Sodniki so po usposabljanju prejeli
potrdilo o opravljenem tečaju, kar pomeni, da so usposobljeni za rokovanje z alkotesterjem na tekmovanjih pod okriljem ZDPS.
Po seminarju je, kot rečeno, en kandidat iz ŠD Sloga opravljal tudi tečaj in si prislužil
licenco »C«, kar po sodniškem pravilniku predstavlja sodnika pomočnika.
Pri samem delegiranju smo v letošnjem letu imeli kup težav. Praksa do sedaj je bila,
da se sodnike delegira pred samim začetkom sezone glede na predviden in potrjen
petankarski koledar. Po potrebi se tekom leta sodnike dodaja ali odvzema s
tekmovanja, glede na količino prijavljenih tekmovalcev ali večjega števila razdeljenih
igrišč. Glede na splošno situacijo v svetu in Sloveniji pa sodniki do zadnjega trenutka
predvidenega tekmovalnega koledarja nismo prejeli. Ni se vedelo ali se bodo vsa
tekmovanja sploh lahko odigrala zaradi spreminjajočih se ukrepov za preprečevanje
širjenja Covid-19. Tekmovanja so se torej potrjevala ali ukinjala sproti, kar je tudi
oteževalo samo delegiranje sodnikov na tekmovanja. Veliko tekmovanj je potekalo
na ločenih prizoriščih zaradi prepovedi zbiranja števila oseb nad 50, kar pa je
povečalo povpraševanje po sodnikih na tekmovanjih. Pri vsem skupaj je bilo veliko
zmede in nesigurnosti, kar je razumljivo privedlo do kar nekaj nezadovoljstva s strani
klubov in tekmovalcev ter celo pritožb.
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Poudariti je potrebno, da smo se tako sodniki, sodniška komisija, ZDPS in vsi ostali s
tako situacijo srečali prvič. Poizkusili smo storiti vse, da bi tekmovalna sezona 2020
stekla kar se da normalno.
V sezoni 2020 se je prvič v zgodovini slovenske petanke izvedlo poizkusno
kontroliranje alkoholiziranosti igralcev na tekmovanjih pod okriljem ZDPS. Rezultati
tekmovalcev so bili vzpodbudni, slednji pa so v večini pozdravljali izvajanje takšnih
testiranj, saj imamo vsi željo po športni naravnanosti tega športa. V prihajajočih
sezonah se bodo takšna testiranja izvajala redno, zato upamo, da se bodo
tekmovalci držali predpisov s strani ZDPS in obnašali kot pravi športniki.
Na tem mestu je potrebno ponovno omeniti, da je iz leta v leto upad sodnikov večji
oziroma se njihovo nezadovoljstvo veča. Potrebno se je zavedati, da so tudi sodniki v
prvotnem smislu ljubitelji petanke in da njihov primarni cilj ni sojenje temveč igranje.
Letošnje leto 2020 priča, da je kadrovska podhranjenost sodnikov velik problem, saj
ne zmoremo ustrezno zagotoviti prisotnosti sodnikov na tekmovanjih. Ustrezno
izobraženi in kvalificirani sodniki so zelo pomemben člen pri obstoju Zveze na
tekmovalni ravni. Dajejo jasen zgled resnosti športa petanke. Sodnike in tiste, ki bi to
tudi radi postali, je potrebno ustrezno motivirati, da bodo bolj z veseljem in zanosom
opravljali svoje zelo potrebno delo. V sodniški organizaciji apeliramo na klube, da za
prihajajočo sezono zagotovijo kandidate za sodnike iz svojih klubov. Če vsak klub
prispeva vsaj še enega kandidata (poleg obstoječih sodnikov) bo delo v sodniški
organizaciji lažje, sodniki pa bodo lahko z minimalno kvoto sojenja v sezoni manj
obremenjeni in bolj zadovoljni. Druga možnost je povečanje dnevnice vsem
obstoječim sodnikom, vendar ta po mnenju večine ni najboljša rešitev, saj kadrovski
problem ostaja.
Pred začetkom sezone 2021 bo SK ZDPS ponovno objavila razpis za sodnike v
upanju na kadrovsko utrditev sodniške organizacije. Vsi člani ZDPS so vljudno
vabljeni, da se na razpis odzovejo s prijavo na sodniska@zdps.si.
Sodniška organizacija je obravnavala nekaj prekrškov tekom tekmovalne sezone, ki
pa so tudi zapisani v sodniških zapisnikih. SK ZDPS je pritožbe v zapisnikih, ki so jih
podali igralci, ustrezno obravnavala in jih po potrebi posredovala disciplinski komisiji.
Tudi v prihodnje si sodniška organizacija prizadeva, da se pritožbe, ki se nanašajo na
sodnike oziroma njihovo delo, zapišejo v sodniški zapisnik po tekmovanju oziroma jih
predlagatelj pošlje po elektronski pošti sodniska@zdps.si. SK ZDPS bo vse uradne
pritožbe obravnavala, kar pa bo še naprej med drugim tudi v pomoč sodniški
skupnosti, saj lahko le na tak način nadgradi in izboljša svoje delo.
Sodniška organizacija si za prihodnje leto prizadeva za pomoč Zveze pri nabavi
novih črtastih črno-belih dresov za sodnike, ki bodo bolj vpadljivi in vidni na terenu.
Enotna in vidna oblačila sodnikov so majhen vendar potreben element, ki poudarja
resnost športa petanka.
SK ZDPS se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem članom sodniške organizacije, ki so
vztrajno in aktivno sodelovali na tem področju. Komisija si prizadeva za nadaljnji
razvoj in obstoj Zveze.
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