
POROČILO SESTANKA ERC 

Ki je bil 25 in 26. januarja 2018 v pisarni CEV v Beogradu. 

Prisotni so bili vsi člani ERC : 

 

Komisija se je sestala na tretjem sestanku po izvolitvi, v popolni postavi. 

Gostoljubje za izvedbo sestanka ERC je ponudil predsednik CEV g. Boričić 

Aleksander. 

V pozdravnem nagovoru je predsednik CEV poudaril, da je zadovoljen z delom ERC 

in nam svetoval, da nadaljujemo z trdim delom. Potrebno bo spremeniti 

mentaliteto sodnikov tako, da bodo dovolili več emocij na tekmah. Vendar v 

mejah Fair playa. 

Slovencem se je zahvalil za vzorno organizacijo Seminarja za mlade in talentirane 

sodnike, ki je bil na Bledu. 

Kasneje je sestanek vodil predsednik ERC g. Gaspari Luciano. 

Potrdili smo zapisnik prejšnje seje in ugotovili, da smo naredili vse man zadane 

naloge. 

V nadaljevanju smo razpravljali : 

1. Starostne omejitve za mednarodne sodnike 

    Podaljšanje aktivnega sojenja nad 55 let bi FIVB določil sodnikom iz Grupe A 

    ERC je prejel uradno informacijo samo za sodnika Zenović Andreja (RUS). 

2. Japonska bo organizirala seminar na WCH in Olympiadi  v angleščini za   

    zapisnikarje, linijske sodnike in vse ostale, ki so prisotni med tekmo na igrišču.    



     ERC predlaga, da tako izobraževanje organiziramo v Evropi (CL F4, ECH). 

3.  Predsednik FIVB Graca ugotavlja, da so nekateri sodniki predebeli,kar ni dobro    

      za zgled odbojke. ERC je že naredila določene korake, ki naj bi izboljšali stanje   

      med evropskimi sodniki. 

4.   FIVB je ustanovil nov format tekmovanja, National League (prej World league). 

      Prvič se začne 25.maja do 8.julij 2018. Finale bo v LIllu (FRA). 

5.   Pregledali smo aktivnosti članov ERC v letu 2017. 

6.   Ms Oane Sarb (ROU) je podala obširno poročilo o aktivnosti v odbojki na plaži. 

      Poročilo bom predal g. Pevc Antonu. 

7.   Kakor vsako leto, je tudi letos ERC zahtevala izpolnjen formular kjer so imena 

      mednarodnih sodnikov in mesto, ki so ga zauzeli v njihovem tekmovanju.CEV  

      ERC iz Slovenije prejema že nekaj let s podpisom Zupančič Vida, predsednik 

      Slovenskih sodnikov. 

8.   ERC je dodalo za leto 2018 zahtevo, da poleg M-4 sodnik priloži sliko celega 

      telesa. 

9.   Komisija je uredila liste mednarodnih sodnikov po kategorijah. 

10. G. Gaspari in Ms Bjelič sta informirala člane komisije o nominacijah članov ERC   

       in mednarodnih sodnikov za obdobje od februarja do aprila 2018. 

11. CEV bo poslala nacinalnim zvezam pismo, da le-te izdajo članom ERC  

       akreditacije, ki bi jim omogočila vstop v dvorano kjer bi ocenjevali sodnike. 

 

Predsednik G. Gaspari je vsem mednarodnim sodnikom in njihovim predsednikom 

poslal pismo z generalnimi informacijami ERC (31.01.2018). POMEMBNO ! 

 

 

Športni pozdrav !                                                        Jesenice, 07.03.2018 


