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

ZDPS-SK/2016-03

Zapisnik 2. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 29.02.2016 ob 19.15
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Klemen Poljanšek, Darinka Kujavec, Marjana Ţivič, Simon Bračič
Odsotni: Drago Vorih
Dnevni red:
1. Pregled sklepov 1. seje SK
2. Priprava na seminar/tečaj 2016
3. Posodobitev sodniškega zapisnika
4. Razno
Ad1) Pregled sklepov 1. seje SK
- Sklep št. 1 je bil realiziran; predsednik SK je posredoval vsem klubom ZDPS
vabilo na tečaj za sodnike. Vabilo je objavljeno tudi na spletni strani Zveze.
- Klemen Poljanšek je priparvil primerjavo med balinarskim in petankarskim
sodniškim zapisnikom.
- Realiziran je bil tudi sklep o pripravi dokumenta o obveščanju petankarske
javnosti. Dokumen bo pred objavo dopolnila in odobrila sodniška komisija.
- Sklep št. 6 še ni bil realiziran. Marjiana Ţivič bo poskrbela za prvo objavo v
sodniškem kotičku še pred začetkom sezone 2016.
Sklep št. 1: Vsi sklepi razen sklepa št. 6 so bili realizirani. Marjiana Živič bo
poskrbela za izpolnitev sklepa št. 6 pred začetkom sezone 2016.
Ad2) Priprava na seminar/tečaj 2016
Nekaj kandidatov se je ţe prijavilo na tečaj za sodnike, zato bosta, tako kot preteklo
leto 2015, potekala tečaj in seminar zdruţeno. Za tečaj je potrebno pripraviti časovni
razpored dogodkov, predavanja, praktično usposabljanje in pisni test. Člani sodniške
komisije bodo zadolţeni za pripravo predavanj na svojem področju, in sicer:
 Darinka Kujavec:
- Sodniški pravilnik
- Disciplinski pravilnik
- Kodeks obnašanje sodnikov
 Marjana Ţivič:
- Obvezna oprema sodnika
- Pritoţe
- Zamujanje igralcev
- Vremenske razmere
- Kazni za ekipe in igralce
 Klemen Poljanšek:
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- Uradna pravila igre (UPI)
- Primerjava UPI z našim nacionalnim tekmovalnim pravilnikom
 Simon Bračič (teoretični in praktični del):
- Točke in merjenje razdalj
- Ocena posameznih situacij in odločanja
- Pravilna izbira in uporaba merilnih pripomočkov
Za pripravo izpitnih pol in časovneka poteka dogodkov je odgovoren predsednik SK.
Prav tako je v njegovi domeni, da kadnidatom, ki bodo v nedeljo, 13. 3. 2016,
opravljali tečaj za sodnika, posreduje potrebno učno gradivo in vse ostale pomembne
informacije. Sodniška komisja je sestavila in opredelila kakšne sankcije morajo
sodniki izvajati za določene prekrške na drţavnih prvenstvih in tekmovanjih TOUR.
Dokumen bo objavljen na spletni strani Zveze.
Sklep št. 2: Člani SK pripravijo predavanja s svojega področja.
Sklep št. 3: Predsednik SK pripravi časovnico in test za prijavljene kandidate.
Kandidatom pošlje učno gradivo in ostale informacije v zvezi s tečajem.
Sklep št. 4: Dokumente za obveščanje petankarjev o sankcijah na tekmovanjih,
predsednik SK objavi na spletni strani ZDPS in pošlje na nasove društev.
Ad3) Posodobitev sodniškega zapisnika
Klemen Poljanšek pove, da ni veliko sorodnosti med balinarskim in petankarskim
sodniškim zapisnikom, saj se tekmovanja med tema dvema športoma močno
razlikujejo. Simon Bračič predstavi osnutek sodniškega zapisnika, ki ga je pripravil. Iz
zapisnika je izločil nekaj opomb, kot npr. pregled licen igralcev, saj evidenco vodi
računalniški program in ne dovoljuje prijave na tekmovanje nelicenciranim igralcem.
Zapisnik obsega samo eno stran, kjer pa je poudarek o izrčenih kaznih in
obrazloţitvah. Spodnji del dokumenta je namenje tudi pritoţbam s strani igralcev.
Sklep št. 5: Potrjen je novi sodniški zapisnik. Potrebno ga je tudi objaviti na
spletni strani ZDPS pod rubriko obrazci.
Ad4) Razno
- Simon Bračič prosi člane SK, da se pozanimajo, kje bi si Zveza lahko
sposodila projektor, ki bi ga uporabila na predavanjih tečaja za sodnike.

Sestanek zaključen ob 21:30 uri.
Zapisal:
Simon Bračič
Predsednik SK ZDPS
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