ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Sodniška komisija
Balinarska pot 7
1260 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-SK/2016-02

Zapisnik 1. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 22.02.2016 ob 19.15
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Marjana Ţivič, Darinka Kujavec, Klemen Poljanšek, Simon Bračič
Odsotni: Drago Vorih
Povablejni: Dušan Gorše
Dnevni red:
1. Razpis za sodnike
2. Seminar/tečaj 2016
3. Pregled sklepov 1. seje IO v zvezi s sodniško komisijo
4. Posodobitev sodniškega zapisnika
5. Obveščanje petankarjev
6. Razno
Pred začetkom sestanka predsednik ZDPS, Dušan Gorše, nagovori člane SK.
Predstavi dosedanje delo in spremembe, ki so se zgodile v iztekajočem se
enoletnem mandatu izvršnega odbora ZDPS. Zveza je tako pripravila temelje za
nadaljnje delo in razvoj petanke v Sloveniji. Predsednik poudari, da si napredka, v
smislu tekmovalne petanke, ne predstavlja brez prisotnosti sodnikov oziroma
sodniške organizacije. Novi sistem tekmovalnega pravilnika namreč posredno deli
petanko na tekmovalni in rekreativni nivo, zato je pomembno, da se temu tudi
prilagodi način sojenja, kar pomeni enak pristop k odločitvam in poenoteni kriteriji
sodnikov.
Ad1) Razpis za sodnike
Predsednik SK ZDPS opomni prisotne člane, da je potrebno sestaviti in društvom
posredovati vabilo na tečaj za sodnike. Člani sodniške komisije se strinjajo, da bi bil
primeren datum izvedbe tečaja v nedeljo, 13. 3. 2016, saj bi tako imeli še nekaj
rezervnih dni za uskladitev sojenja pred začetkom tekmovalne sezone 2016.
Soglasno je potrjen tudi 14-dnevni rok za prijavo na tečaj.
Sklep št.1: Za pripravo, posredovanje in objavo razpisa za nove sodnike bo
poskrbel predsednik SK ZDPS, Simon Bračič.
Ad2) Seminar/tečaj 2016
Obvezen seminar za vse sodnike bo prav tako potekal v nedeljo, 13. 3. 2016. Namen
seminarja je:
 seznaniti sodnike z novostmi tekmovalnega pravilnika (met balinčka, časovna
omejitev igre...),
 poenotiti kriterije sojenja na drţavnih prvenstvih in ostalih tekmovanjih,
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 opredeliti sankcije,
 preučiti razlike med mednarodnimi in nacionalnimi pravili igre,
 omogočiti moţnost opravljanja izpita in zviševanje sodniške licence,
 razdeliti sodniške priročnike,
 delegirati sodnike na tekmovanja.
V primeru prijave kandidatov na tečaj za sodnike, bo na isti dan potekalo zdruţeno in
prilagojeno predavanje seminarja in tečaja. Člani SK ZDPS se bodo na predavanja
ustrezno pripravili. Predsednik SK predlaga delovni sestanek sodniške komisije čez
en teden, namen pa bo priprava delovnega materiala predavateljev na seminarju
oziroma tečaju in smernice za delo sodnikov v prihajajoči sezoni 2016.
Sklep št. 2: Sodniška komisija se bo sestala prihodnji teden v ponedeljek, 29. 2.
2016, z namenom priprave seminarja oziroma tečaja za sodnike.
Ad3) Pregled sklepov 1. seje IO v zvezi s sodniško komisijo
Na pobudo predsednika Zveze je IO na svoji 1. seji med drugim sprejel sklep o
zvišanju vrednosti sodniške točke na tekmovanjih pod okriljem ZDPS. Kvota je tako
dvignjena iz 1 na 1.5 eura na točko. Predsednik SK seznani člane z novostmi
tekmovalnega pravilnika, sprejetega na seji IO, in predlaga, da ga vsi člani sodniške
komisije preberejo in se tozadevno pripravijo na naslednji delovni sestanek.
Sklep št. 3: Člani sodniške komisije pozorno preberejo novi tekmovalni
pravilnik in poiščejo odstopanja od predhodnega. Na delovnem sestanku, 29. 2.
2016, bodo potekale diskusije o bistvenih spremembah tekmovalnega
pravilnika in priprava tozadevnih predavanj za sodniški seminar.
Ad4) Posodobitev sodniškega zapisnika
Na lanskoletnem sestanku je sodniška komisija sklenila, da je potrebno sodniški
zapisnik posodobiti in prilagotiti tekmovanjem, ki so opredeljena v noveli pravilnika o
tekmovanjih na nacionalnem nivoju. V sodniškem zapisniku bodo tako izključene
določene alineje, kot je na primer pregled licenc igralcev, saj se le-ta vodi preko
sistema prijave na tekmovanja, ki ne dovoljuje sodelovanja nelicenciranim igralcem.
Zapisnik naj bi vseboval več prostora za strokovno mnenje sodnika o samem
tekmovanju in zapis izrečenih kazni. Klemen Poljanšek predlaga pregled
balinarskega sodniškega zapisnika, ki bi bil lahko v pomoč pri nadgradnji
petankarskega zaradi sorodne narave športa.
Sklep št. 4: Na naslednjem sestanku sodniške komisije Klemen Poljanšek
predstavi primerjavo med balinarskim in petankarskim sodniškim zapisnikom.
Strokovna komisija bo morebitne podobnosti lahko vključila v sodniški
zapisnik.
Ad5) Obveščanje petankarjev
SK ZDPS bo pripravila dokument, s katerim bo pred začetkom sezone pudarila ţe
znana določila, ki jih morajo petankarji upoštevati med samim tekmovanjem, kot na
primer:
 enotnost oblačil,
 primerna obutev,
 spoštovanje pravil igre,
 primerno obnašanje igralcev in gledalcev...
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Znane bodo tudi sankcije, ki sledijo ob neupoštevanju pravil in določil. Sodniška
komisija je mnenja, da bi pred začetkom vsakega tekmovanja moral imeti glavno
besedo tudi glavni sodnik, ki bi opozoril na pomembne točke, zapisane v tem
dokumentu, saj vsakokratno dodatno opozorilo ne more škoditi.
SK bo poskrbela tudi za redno obveščanje petankarjev o zanimivih situacijah in
razpletih, ki se lahko pojavijo med samo igro. Objave bodo na spletni strani ZDPS,
pod rubriko »sodniški kotiček«, in pa na Facebook skupini »Petankarji«.
Sklep št. 5: Za zapis dokumenta, ki bo služil kot obvestilo vsem petankarjem
pred začetkom sezone oziroma tekmovanj, je odgovoren predsednik SK ZDPS,
Simon Bračič.
Sklep št. 6: Za prevod in objavo možnih situacij in razpletov je zadolžena
Marjana Živič.
Ad6) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Sestanek zaključen ob 21:00 uri.
Zapisal:
Simon Bračič
Predsednik SK ZDPS
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