
PROTOKOL  

NA URADNIH TEKMOVANJIH 

ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE  

strokovna komisija, december 2014 

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 

ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 



PRIHOD NA TEKMO 

60 minut pred uradnim začetkom 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:00 

•  uradne osebe na tekmi: 

•  se javijo gostitelju 

•  se javijo delegatu 

•  si ogledajo dvorano 



PRIHOD NA IGRIŠČE 

30 minut pred uradnim začetkom 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:30 

•  sodniki se v urejeni sodniški  

   uniformi javijo pri zapisnikarjevi mizi 



PRIPRAVA NA TEKMO 

30 minut do 16 minut pred uradnim začetkom 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:30 

•  sodnika preverita: 

•  ustreznost dokumentov udeležencev 

•  tablice za zamenjave igralcev 

•  ustreznost žog 

•  drugo (rezervno) opremo,  

•  … 



iz, z, s  

Podpis trenerja (kapetana) 

Uskladitev seznama ekipe in ekipne licence na katerikoli stopnji tekmovanja 



16 MINUT PRED ZAČETKOM 

preverjanje mreže – 1. sodnik zapiska 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:44 

•  sodnika preverita: 

•  višino mreže 

•  napetost mreže 

•  namestitev anten 

•  ustreznost bočnih trakov 

•  sta stebra zavarovana 

•  je sodniški stol zavarovan    



15 MINUT PRED ZAČETKOM 

žrebanje , sodelujeta oba sodnika 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:45 

•  sodnika se postavita pred zapisnikarjevo mizo 

•  1. sodnik s piskom povabi kapetana obeh ekip k 

    žrebanju 

•  1. sodnik sporoči izid žrebanja zapisnikarju 

•  kapetana podpišeta zapisnik 

•  trenerja podpišeta zapisnik 



14 MINUT PRED ZAČETKOM 

začetek uradnega ogrevanja ob mreži – 1. sodnik zapiska 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:46 

•  sodnika med ogrevanjem preverita:  

•  žoge za igro   

•  usklajenost številk na majicah igralcev 

•  posredujeta ustrezne informacije: 

•  linijskim sodnikom 

•  pobiralcem žog 

•  brisalcem tal 

•  zapisnikarju, … 



12 MINUT PRED ZAČETKOM 

listek z začetno postavitvijo 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:48 

•  2. sodnik priskrbi listek in ustrezno število kopij  

   od trenerja ali pomočnika (listek sme podpisati samo 

   trener, če tega ni pa kapetan)  

•  listke preda delegatu in zapisnikarju 

•  samo delegat sme predati listke statistikom, TV, …  



4 MINUT PRED ZAČETKOM 

konec uradnega ogrevanja ob mreži – 1. sodnik zapiska 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:56 

•  ob dovoljenju delegata sodnika zaključujeta   

   aktivnosti pred tekmo     



3 MINUTE PRED ZAČETKOM 

uradna napoved tekme, pozdrav na igrišču 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    17:57 

•  1. sodnik se postavi vedno na stran ekipe “A” in s piskom 

•  povabi linijske sodnike in ekipi k bočni črti ob  

   zapisnikarjevi mizi 

•  usmeri sodnike in igralce na sredino igrišča 

•  dovoli pozdrav in rokovanje 

•  sodniki odidejo k zapisnikarjevi mizi 

•  igralci odidejo h klopem za rezervne igralce 



2,5 MINUTI PRED ZAČETKOM 

predstavitev sodnikov 

 

   začetek tekme:         18:00 

  trenutni čas:    17:57:30 

•  oba sodnika se postavita na sredino igrišča -  

   1. sodnik na stran ekipe “A”, 2. na stran ekipe “B” 

•  uradna predstavitev 1. in 2. sodnika 

•  sodnika se rokujeta, 1. sodnik se povzpne na  

   sodniški stol, 2. se vrne k zapisnikarjevi mizi    



ZAKLJUČNA DEJANJA 

predstavitev igralcev, liberov, trenerja ekip 

 

   začetek tekme:         18:00 

  trenutni čas:    17:57:30 

•  1. sodnik spremlja vstop igralcev prve postavitve v  

    igrišče ob predstavitvi 

•  2. sodnik da 2 žogi pobiralcema št. 2 in št. 5 

•  primerja postavitev v igrišču z ustreznim listkom 

•  dovoli vstop liberu v igrišče 

•  dobi zapisnikarjevo potrdilo za začetek igre 

•  vroči žogo igralcu, ki bo prvi serviral   



ZAČETEK TEKME 

 

   začetek tekme:    18:00 

  trenutni čas:    18:00 

 

  1. sodnik da s piskom znak za prvi servis na tekmi 

 



ODMORI MED NIZI in 

MENJAVA IGRIŠČA (pravilo 18.1 in 18.2)  

•  trenerja vročita listke začetne postavitve za niz 2. sodniku 

•  po 2,5 minutah 2. sodnik zapiska 

•  6 igralcev prve postavitve odide direktno na igrišče 

•  2. sodnik primerja postavitvi na igrišču z listkom 

•  pobiralec žog preda žogo igralcu, ki bo serviral 

•  3 minute: 1. sodnik da znak za prvi servis v nizu 

 

Vsi odmori med nizi trajajo 3 minute. 

V tem času ekipi menjata igrišči. 



ODMOR PRED PETIM NIZOM 
Po končanem četrtem nizu se postavi 6 igralcev ob zadnjo 
črto. Po znaku prvega sodnika odidejo do svojih klopi. 

Sodnika prideta k zapisnikarjevi mizi in ob prisotnosti 
kapetanov izvedeta žrebanje . 

•  trenerja vročita listke začetne postavitve za niz 2. sodniku 

•  po 2,5 minutah 2. sodnik zapiska 

•  6 igralcev prve postavitve odide direktno na igrišče 

•  2. sodnik primerja postavitvi na igrišču z listkom 

•  pobiralec žog preda žogo igralcu, ki bo serviral 

•  3 minute: 1. sodnik da znak za prvi servis v nizu 

 
Ko vodilna ekipa v petem nizu doseže 8. točko , ekipi brez 
zavlačevanja menjata igrišči z enakima postavitvama igralcev. 



NALOGE, 

 

NATANČNEJE SI OGLEJTE DIAPROJEKCIJO: DOKUMENTI TEKME 

KI JIH MORA OPRAVITI 1. SODNIK ALI DELEGAT 

PO KONČANI TEKMI 



obrazec 6 

Poročilo o tekmi 

Poročilo o turnirju 



obrazec 6 

Kako se obnašajo posamezniki ali ekipi pred in po tekmi, kakšen je njihov odnos do sodniških odločitev, 

nešportno obnašanje, kaj je vzrok temu, …  

Zakaj je bil odstranjen (diskvalificiran) udeleženec, …   

Ob odstranitvi 

(diskvalifikaciji)  

udeleženca pozorno 

preberite 29. člen 

Pravilnika o tekmovanjih 

in se po njem ravnajte. 

Vpišemo ali pogoji ustrezajo stopnji tekmovanja, v čem ne. Pomanjkljivosti, ki jih opazimo in motijo udeležence. 

Z organizatorjem, gostiteljem se pogovorimo o možnostih odprave pomanjkljivosti. …   

O odstranitvi (diskvalifikaciji)  mora 1. sodnik (delegat) pridobiti izjavo omenjenega udeleženca. 

29. člen Pravilnika o tekmovanjih 2014 – 2015: 

Delegat (1. sodnik) zasliši diskvalificiranega udeleženca tekme (rumen in rdeč karton) in vnese njegovo izjavo v 

poročilo o tekmi. Izjavo mora diskvalificirani igralec podpisati. Sodnik, ki je udeleženca diskvalificiral, mora 

poročilo o diskvalifikaciji ravno tako vnesti v poročilo o tekmi. Delegat (1. sodnik) mora v primeru diskvalifikacije 

udeleženca tekme v 12 urah telefonsko obvestiti ST in v 24 urah posredovati na  e-mail (brane@odbojka.si) 

svoje poročilo o diskvalifikaciji. ST  je dolžan o prepovedi nastopanja igralca (diskvalifikacija) obvestiti delegata 

(1. sodnika) naslednje tekme in klub iz katerega je diskvalificirani igralec. 


