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Zapisnik 2. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 14. 9. 2017
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Marjana Živič, Klemen Poljanšek, Simon Bračič, Drago Vorih
Odsotni: /
Dnevni red:
1. Pritožba nad sodnikom
2. Razno
Ad1) Pritožba nad sodnikom
V sodniškem zapisniku, DP na Jančah, je bila zabeležena pritožba nad delom
sodnika. Tekmovalec, Srečko Španič, je podal pritožbo zoper sodnika Klemna
Poljanška. Slednji naj bi, glede na podano pritožbo, nepravilno reagiral ob verbalnem
izpadu igralca Rasima Đogića nad gledalcem. Sodnik ni izrekel nobenega opomina
oziroma odredil nobene sankcije.
Sodniška komisija se je s pritožbo seznanila in prosila prisotnega Klemna Poljanška
za podrobnejšo obrazložitev. Klemen pojasene situacijo, ki se je pripetila na
državnem prvenstvu in poudari, da samemu verbalnemu napadu igralca nad
gledalcem ni bil priča. V tistem trenutku je nemreč nadziral polfinalno tekmo deklet,
katera je bila od incidenta odmaknjena vsajdve igrišči. V trenutku, ko je zaslišal
glasno govorjenje je pristopil k moškemu polfinalu in igralca Rasima Đogića pomiril.
Ćlan SK, Drago Vorih, vpraša Klemna Poljanška, če bi v tem trenutku moral še
enkrat odreagirati na takšno situacijo ali bi reagiral enako ali drugače. Klemen
Poljanšek pove, da je verjetno naredil napako, ker ni sankcioniral izpada Đogića. Če
bi se še enkrat znašel v takšni situacij bi odreagiral drugače.
Drago Vorih predalga, da se na obrazložitev pritožbe pozove predlagatelja pritožbe
Sreča Španiča, ki bo lahko pojasnil dogajanje na Jančah tudi s svoje perspektive.
Člani SK se strinjano s predlogom.
Sklep št. 1: Na naslednjo sejo predsednik SK ZDPS povabi predlagatelja
pritožbe, Srečka Španiča, na podrobnejšo obrazložitev pritožbe.
Ad2) Razno
- Drago Vorih izpostavi problem kontradiktornosti pravilnikov (Sodniški,
Disciplinski...). Predlaga uskladitev le-teh in spremembo terminov v
disciplinskem pravilniku v 11. členu, ki se nanaša na kajenje na igrišču.
Predlaga spremembo »na igrišču« v »v času igranja«.
(1) Posamezni član Zveze stori lažjo disciplinsko kršitev s tem da:
- se nešportno vede;
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- ne opraviči izostanek s tekme;
- neopravičeno nagovarja druge igralce, da zaradi kakršnihkoli razlogov zapustijo
igrišče;
- povzroči prekinitev ali prepreči nadaljevanje tekme;
- žali sodnika, Zvezo ali njene organe;
- kot igralec v času trajanja igre pije alkoholne pijače na igrišču;
- kot igralec v času trajanja igre kadi na igrišču;
- prinaša ali uporablja pirotehnična sredstva na športni prireditvi

Sestanek zaključen ob 20:00 uri.
Zapisal:
Simon Bračič
predsednik SK ZDPS
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