
 
 
 

POROČILO s sestanka sodniške komisije pri CEV 
 
z dne 29 in 30.01.2016 v Luxembourgu v pisarnah CEV v naslednji sestavi : 
 

Luciano GASPARI, Predsednik (ITA), Zorica BJELIC, Sekretar (SRB)  
Peter KONCNIK (SLO), Patrick RACHARD (FRA), Oana SARB (ROU)  
Gennady ZHARIKOV (RUS), Jarmo SALONEN (FIN), Gyula RADI (HUN)  
Grzegorz JACYNA (POL), Aziz YENAR (TUR), Geir DAHLE (NOR) 

 

 

Komisija se je sestala prvič po izvolitvi in v popolni sestavi. 
Predsednik ERC Gaspari Luciano je v otvoritvenem govoru predstavil vse člane Komisije in po 
potrditvi zapisnika zadnje seje poročal o sprejetih sklepih na sestanku sodnikov FIVB. 
Sestanek je potekal od 19.01. do 20.012016 v Lausanne (SUI). 
Sklepi , kateri bodo sprejeti tudi v CEV-u : 

- RD se bodo morali naučiti pisati E-Scoresheet, da bodo lahko pomagali reševati 
probleme v primeru, da  bo šlo kaj narobe. 

- FIVB in CEV bosta vse bolj podpirala/zahtevala uporabo Moderne tehnologije, ki jo 
zadnje čase uporabljamo na odbojkarskih tekmah(Challaqnge system, Wireless 
headsets, Tablets). 

- E-Learning bo še vedno potreben za napredovanje in razvoj sodnikov. 
- Sodniki naj zaustavijo nešportno proslavljanje dobrih potez njihovih igralcev s strani 

trenerjev. 
- Sodniki naj s svojim obnašanjem dosežejo, da bodo spoštovani in cenjeni. Le taki 

sodniki, ki so seveda tudi kvalitetni , bodo dobili priložnost soditi najbolj pomembne 



 
 
 

tekme na svetu. FIVB še vedno razmišlja o profesionalnih sodnikih. In v bodoče bo 
večji poudarek na kvaliteti in ne toliko na kvantiteti. Zlasti sodnice se naj bi bolj 
približale v kvaliteti sojenja sodnikom. 

- G.Boričič poudarja, da dober sodnik zna soditi tekme z znanjem, osebnostjo in 
izkušnjami in pri tem ne potrebuje kartonov. Sodniki naj ne sestankujejo vsako jutro 
pred naslednjimi tekmami. Razgovor naj RD opravi takoj po končani tekmi v 
garderobi. Sploh, če tekmovanje poteka gladko, kot je bilo letos na turnirjih v Berlinu 
in Ankari. Potrebna je ena sama »klinika« pred začetkom tekmovanja. RD naj učijo 
vse sodnike enako po vsem svetu. 

- Kvota sodnikov po državah je sedaj ne glede na spol (Ž+M). 
- Še vedno se opaža pomanjkanje znanja angleščine med sodniki. 
- FIVB je sprejel predlog, da je sedaj spodnja meja starosti na izpitu za mednarodne 

sodnike 30 let. 
- Drugi sodniki uporabljajo »govorico telesa » preveč »robotovsko » ! 
- G Boričič opozarja, da morajo določeni RD spremeniti obnašanje, ne biti tako 

arogantni in policijski. 
- Naučijo naj sodnike, da bodo vodili tekme z občutkom za igro in kako naj se v bodoče 

izognejo napakam, ki so jih storili na tekmi. 
- Za velika tekmovanja rabimo najboljše sodnike in najboljše RD. 
- Nadaljevali bomo z zdravniškimi pregledi, na OI 2016 pa bodo sodniki opravili 

Psihološki test. Kakor sodniki, morajo tudi RD biti zdravi in opraviti vsako leto 
zdravniški pregled (M7). 

-  
- Sodniške uniforme bo proizvajala ASICS, s katero je FIVB podpisal pogodbo. 
- Na OI 2016 v RIU bo sodilo 16 moških in 4 ženske sodnice. 
- ERC bo v bodoče ocenjeval tudi preko gledanja tekem na LAOLA TV.  
- V CEV-u uporabljamo R4 obrazec, kjer se na koncu ne vidi številčna končna ocena. 

Bolj pomembna in odločilna je opisna ocena RD. Na podlagi teh ocen ERC razvršča 
sodnike v grupe od 1 do 4. 

NF, ki pošiljajo na ERC vsako leto rang lestvico njihovih sodnikov ne delujejo sistematično v 
smislu, da bi podpirali najboljše, ki so se že dokazali na mednarodni sceni, temveč se 
pojavljajo nekateri neznani in nepreverjeni, kar pa v končni fazi ni dobro ne za sodnike ne za 
NF kakor tudi ERC.  
Oana Sarb (ROU) je podala poročilo Komisije odbojke na plaži. Prosila je, da naj NF poskusijo 
najti primerne bivše sodnike , ki bi opravljali naloge RD. 
Predsednik Gaspari je razdelil zadolžitve članom komisije za bodoče delo v komisiji. 
Gaspari in Bjelič sta opravila delegiranje sodnikov za sledeče tekme in tekmovanja. 
 
Poročilo sestavil: 
Končnik Peter, član  CEV ERC 
 
 
 
 
 


