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ZVEZA ODBOJKARSKIH SODNIKOV SLOVENIJE 
 

 

Zaključki  A in B licenčnega seminarja 2015/16, 
Koper, 12. septembra 2015 na Osnovni šoli Antona Ukmarja 

 

 

1. Ocenjevanje 

- Ugotovljeno je, da je največ pripomb na disciplino in posledično slabo vodenje 

tekme, kakor tudi na  nizek kriterij za prvega sodnika in prehod srednje črte pri 

drugem sodniku. 

- Gibanje drugega sodnika se je zelo izboljšalo, posebno sodnikov B – liste. 

- Odprt je bil  e-mail, na katerega je bilo možno poslati pritožbo, oziroma pripombo 

na delo kontrolorja.  V sezoni 2014/15 je prispela samo ena manjša pripomba 

kontrolorja. Predsednik SK je kontrolorja na to opombo tudi opozoril. 

- Ocenjevanje bo potekalo enako kot v pretekli sezoni. 

- Kontrolor, ki je »gledalec« tekme in na tekmi ni delegiranega kontrolorja mora ob 

ugotovitvah, da  sodnik svoje delo ni opravljal v skladu s pravili in navodili, napiše 

poročilo SK. Če bo SK zaznala več takih poročil za istega sodnika, ga bo 

opozorila, v primeru hujšega kršenja pravil in kodeksa pa tudi ukrepala. 

- Analiza je pokazala, da je zelo malo negativnih komentarjev za sodnike A1 in A2 

skupine, pri A3 se že pojavlja v več primerih komentar: še pomanjkljivosti v 

tehniki sojenja in potrebuje več izkušenj. Pri sodnikih B liste so komentarji bolj 

pogosti in več komentarjev za sodnika: potrebuje več izkušenj, še pomanjkljivosti 

v tehniki sojenja, več pozornosti v kritičnem trenutku, …  

- Pri dodatnih ocenjevanjih je ugotovljeno, da se mladi sodniki (kandidati za 

napredovanja) prvič srečajo z bučno publiko, ki navija z raznimi pripomočki in 

sodniki težko premagajo strah, napetost in posledično jim pada koncentracija, kar 

se pokaže na predstavitvi in profilu sodnika. 

  

2. Pravilniki OZS 

- Ekipi in trenerji lahko predstavijo licenco v elektronski obliki, sodniki pa tako 

ugotovitev označijo v poročilu o tekmi. 

- V kolikor imata ekipi enake uniforme (samo ob TV prenosih), mora 

prvoimenovana na tekmi zamenjati drese. 

- Nekaj sprememb sistema tekmovanj. 

- Libero pri starejših dečkih in deklicah ostane (ni ukinjen). 

- Medicinski pripomočki so dovoljeni. Prepovedano je nositi ohlapne majice izpod 

igralne majice in ohlapno perilo, ki se vidi izpod igralne majice oziroma hlačk. 

- Kompresijske majice (dolge, ali kratke) so dovoljene, vendar morajo igralci nositi 

le te v enaki barvi, razen libera. Dovoljeno je nositi tudi kompresijsko perilo, 

vendar mora biti perilo v enaki barvi za vse igralce v ekipi, ki ga nosijo, razen 

libera. 

- Dovoljeni so kompresijski rokavčki, ki morajo biti enake barve za vse igralce, ki jih 

nosijo, razen libera. 
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MINI-MALA odbojka 

- Tudi če ni popolne opreme, morajo igralci nositi številke, ki so lahko v izjemnih 

primerih napisane ali nalepljene ali kakorkoli drugače označene. 

- Igralci ne smejo zakrivati leta žoge (zaslanjanje). Praktični prikaz pravilne in 

napačne postavitve igralcev cone 2 in 4 pri mali odbojki. 

- Trener ima v prvem nizu na voljo štiri zamenjave, vendar samo toliko zamenjav, 

da je ekipa popolna za igranje 2. niza (mala odbojka). 

- Trener ima na voljo 2 zaključeni zamenjavi, vendar samo toliko zamenjav, da je 

ekipa še popolna za igranje 2. niza (mini odbojka). 

 

3. Sprememba pravil  

- Posledica dobljene igre, to vključuje tudi dodeljene točke zaradi kazni (rdeči 

karton) in izgube servisa zaradi prekoračitve časovne omejitve. Ekipa lahko 

izvede zamenjavo igralca ali menjavo libera, zahteva odmor kot ob doseženi točki 

iz igre. 

- Žoga je v igrišču, če se dotakne tal, vključno z mejnimi črtami. 

- Dotik igralca z mrežo med antenama med akcijo igranja z žogo, JE NAPAKA. 

- Akcija igranja z žogo (med drugim) vključuje odriv, udarec (ali poskus) in doskok. 

- Igralci, ki so v bližini žoge ali se ji približujejo, so del akcije, čeprav se žoge ne 

dotaknejo. 

- Dotik igralca izven anten, ni napaka (z izjemo pravila 9.1.3.) 

- Pregled posnetka mreže s komentarjem in vprašanji. 

 

4. Posnetki 

- Zamenjava, odmor, zamenjava -  napaka. Drugo zamenjavo je potrebno popraviti 

(zavrniti) in ekipi izreči ukrep za zavlačevanje ne glede na rezultat (napaka 

zapisničarke). 

- Zamenjava z napačno tablico, oziroma zmeda ob zamenjavi – zamenjavo je 

potrebno zavrniti ne glede na rezultat, ekipi pa izreči ukrep zavlačevanja. 

- Sun in klicanje linijskega sodnika – napaka. Prelaganje odgovornost na linijskega 

sodnika ni pravilno, saj ni bil v položaju, da bi videl žogo ob sunu. Med sunom in 

zaključeno akcijo je bilo odigranih 21 dotikov. 

- Večkratna nepravilna postavitev ekipe, ki sprejema – napaka 2. sodnika 

napačna igralka na servisu – napaka zapisnikarja, ki ni ustrezno ukrepal 

(zapiskal). Ob ugotovitvi pravilno ukrepanje: ekipi postaviti v pravilno postavitev in 

igro nadaljevati.  

- Tekma Poljska – Francija – igralec je v akciji ne glede, da se ne dotakne žoge, je 

napaka, dotik igralca z mrežo. 

- Podaja libera s prsti – libero je v dotiku s tlemi izven napadalnega prostora, zato 

je pomembna desna noga, ki je v stiku s podlago – ni napaka. 

- Postavitvena napaka, ki ni kaznovana, ko igralki cone 4 in cone 3 očitno prehitro 

vstopata desno od igralke cone 2 in si s tem pridobivata ustreznejši položaj. 

- Prikaz dobrega gibanja 2. sodnice. 
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5. Razno:  

Vprašanje –sprememba 

- Kaj storiti, če je sodnik ugotovil, da je v ekipi, ki sprejema servis samo 5 

igralcev po izvedbi servisa? 

Sodnik akcijo prekine in jo ponovi, brez dodatnih ukrepov (napaka sodnika, ki 

mora preveriti pred izvedbo servisa število igralcev obeh ekip, šele potem lahko 

nadaljuje z igro). 

- Kakšen je postopek, če sodnik ugotovi, da igralec krvavi iz nosa? 

Igralec, ki krvavi, ne more igrati. Sodnik igralca takoj po končani akciji pošlje do 

klopi, kjer mu nudijo pomoč. Občutek sodnika mora biti, koliko časa dovoli igralcu 

za sanacijo krvavitve. Ekipa ni dolžna takega igralca zamenjati. 

- Komu je dolžan delegat – 1. sodnik vročiti listka začetne postavitev? 

- Listke začetne postavitev je delegat kontrolor dolžan predati samo uradnemu 

statistiku tekme in to šele v trenutku, ko ima postavitve obeh ekip.  

 

6. Praktični del: 

Ugotovljeno je, da je bilo prišlo pri praktičnem delu do preveč namernih napak, ki 

so jih igralci prikazovali kar vsako točko in sodnika temu ne morata slediti. So pa 

sodniki vseeno zaznanih kar veliko teh namišljenih napak in jih tudi kaznovali. 

Vsekakor pa se je pokazalo  to, kar je zaznano že v sami sezoni, ob manjšem, 

malo večjem in celo nesprejemljivem nešportnem obnašanju sodniki ne kaznujejo 

dovolj strogo. Primer tresenja stola s strani trenerja, kar se smatra -fizični napad - 

sodnik igralcu pokaže rdeč karton.   

Strokovna komisija je pridobila dodatne smernice za pripravo praktičnega dela 

seminarja. 

 

Navodilo:  

Prvemu sodniku ni potrebno več kazati znaka za zamenjavo in ne ponavljati 

znaka za odmor za prvim sodnikom. 

Vse spremembe pravil in pravilnikov so objavljene tudi na spletni strani, kakor tudi 

novejši izvod Pravila odbojkarske igre 2015. 

 

. 
 

Mokronog, 13.9.2014 
         Strokovna komisija ZOSS 

       


