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Poročilo o tečaju za sodnike 2016
Namen tečaja je širjenje znanja mednarodnih pravil igre in pravilna interpretacija leteh, praktično usposabljenje na področju meritev in okrepitev sodniške organizacije
na področju petanke v Sloveniji. V nedeljo, 13. 3. 2016, je sodniška komisija, tako kot
vsako leto od začetka obstoja sodniške organizacije v petanki, organizirala tečaj za
sodnike v prostorih ŠD Zarje. Seminar za sodnike, ki velja za eno izmed letnih
dolžnosti licenciranih sodnikov, je potekal sočasno s tečajem.
Na skupščinah ZDPS je bilo že večkrat omenjeno, da sodniška organizacija
potrebuje nove člane, saj zaradi svoje majhnosti težko zagotovi prisotnost sodnika na
vseh tekmovanjih pod okriljem Zveze. Vsi naši licencirani sodniki so predvsem tudi
igralci, kar je bistven problem pri delegiranju sodnikov na tekmovanja. SK lahko letos
z veseljem sporoči, da so se tečaja za sodnike udeležili trije kandidati iz dveh
različnih klubov (PK Velenje in Bobri – Krim), ki sodnika še nista imela.
Tečaj je s pozdravnim nagovorom otvoril predsednik Zveze, Dušan Gorše. Uvodoma
je predstavil dosedanje delo izvršnega odbora in vizijo za naprej. Ena izmed večjih
prelomnic na področju mednarodne petanke je prav gotovo kandidatura za priznanje
tega športa kot olimpijsko disciplino. Posledično vse države, članice petanke, težijo k
sodelovanju in razvijanju petanke kot športa na nacionalnem nivoju. Eden glavnih
faktorjev, ki krepi pomembnost in resnost pri športu, pa je prav gotovo prisotnost
sodnika na tekmovanju.
Po uvodnem govoru predsednika ZDPS je besedo prevzel Simon Bračič in na kratko
predstavil člane sodniške komisije in časovni potek tečaja. Člani SK so bili zadolženi,
da pripravijo predavanje za dodeljeno področje. Predavatelji so predstavili
pomembne dele sodniškega, disciplinskega in tekmovalnega pravilnika, kandidate
seznanili z mednarodnimi pravili igre, uporabo sodniških pripomočkov in pravilnim
pristopom sodnika, ki vključuje tudi sodniški etični kodeks. Kandidati so se ustrezno
pripravili na tečaj in aktivno sodelovali s predavatelji.
Časovi razpored tečaja je predvideval daljši odmor za kosilo, ki ga je pripravilo
športno društvo Zarja, stroške obroka pa je krila Zveza. Po kosilu so kandidati
opravljali pisni del izpita, nato pa se prestavili na igrišča, kjer so jim člani SK
demonstrirali praktično delo sodnika. Vsak izmed kandidatov je dobil priložnost, da
se preizkusi v spretnostih merjenja, ki vključuje: zarisovanje predmetov, odmikanje
krogel, sodelovanje s pomožnim sodnikom, avtoritativni pristop sodnika in njegovo
odločanje. Med izvajanjem praktičnega dela so kandidate spremlajli, usmerjali in
ocenjevali člani SK.
Vsi kandidati so uspešno opravili izpit za sodnika, kar pomeni da ima sodniška
organizacija dva nova sodnika z licenco »B« in enega z licenco »C«. Vsi sodniki so
na koncu tečaja prejeli sodniški priročnik.
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Sodniška komisija

Predsednik SK se zahvaljuje:
 ŠD Zarji za pomoč pri organizaciji tečaja in dovoljenje za uporabo njihovih
prostorov,
 predsedniku in izvršnemu odboru ZDPS za finančno in motivacijsko pomoč,
 vsem predavateljem, ki so vložili svoj prosti čas za pripravo predavanj in
učnega gradiva.

Simon Bračič
Predsednik SK ZDPS

2

