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ODBORU ZA SMUČARSKE SKOKE IN NORDIJSKO KOMBINACIJO

Zadeva: Poročilo

Komisija je v sezoni 2020/2021 delovala v naslednji sestavi:
• Janez Bukovnik – predsednik komisije in predsednik FIS sodnikov
• Zlatko Suzič - Ljubljanska regija
• Boštjan Ahačič – Gorenjska regija
• Luka Ograjenšek – Štajersko Koroška regija
• Miran Tepeš – odgovoren za izobraževanje
• Mitja Letnar – odgovoren za evidenco sodnikov
Komisija je delovala v skladu s pravilnikom o delu komisije za sodnike in TD.
Komisija je napredovala 2 kandidata za državnega sodnika v sezoni 2020/2021, kakor tudi potrdila
napredovanje 23 kandidatom iz klubskega v regijskega sodnika, potrdila je praktičen del za
sodnika za skoke in NK 10 kandidatom.
V luči razmer glede novega virusa COVID-19 (SARS Cov 2) v letošnjem letu seje FIS sodnikov in
TD v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji ni bilo, zato je Komisija vsem poslala dopis s
pripadajočim gradivom. Kot udeležba na FIS seminarju SZS se je štela seznanitev s poslanim
gradivo, kar so tudi vnesli v aplikacijo za sodnike Berkutschi.
Komisija za sodnike in tehnične delegate je sprejela sklep, da se z informacijami, ki so bile v
dopisu poslane na vse klube nadomesti udeležbo na vsakoletnem osrednjem seminarju. Status
sodnikov, ki so uspešno opravili test v letu 2019 se avtomatsko podaljša še za 1 leto.
Komisija je pripravila pregled sprememb pravil FIS in novosti za sezono 2020/2021, ki je bil poslan
vsem klubom in FIS sodnikom ter tehničnim delegatom.
Opravila je delegiranje TD in sodnikov za zimsko sezono 2020/2021, ki je bila zaradi pandemije
okrnjena in možna le za kategorije nad 16 let starosti. Izvedli smo 15 tekmovanj v sezoni
2020/2021 v starejših kategorijah. Delegiranih je bilo 15 TD, 15 ATD in 75 sodnikov.
Pri članskih kategorijah je bila večina sodnikov državnih oz. FIS.

Opravljena je bila analiza sojenja v zimski/poletni sezoni 2019/2020. Po oceni podkomisije za
sodnike in TD FIS so slovenski sodniki in tehnični delegati uspešno opravili svoje obveznosti na
vseh mednarodnih tekmovanjih.
Pomembno je poudariti, da zadnje dve leti, odkar podkomisija zelo natančno spremlja in ocenjuje
delo in sojenje na mednarodnih tekmovanjih, so bili slovenski predstavniki predstavljeni kot primer
dobrega dela in realnega ocenjevanja.
Pregledala je statistiko aktivnih sodnikov in TD z plačano članarino za sezono 2020/2021.
Ugotovila pa je, da dosti sodnikov, ki sodelujejo na raznih tekmovanjih katerega organizira domači
klub nima plačane članarine SZS (modra kartica).
Ob tej priliki bi se rad zahvalil članom komisije in vsem amaterskim delavcem – sodnikom in
tehničnem delegatom, za korektno in požrtvovalno delo ter velik doprinos k razvoju smučarskih
skokov in klasične kombinacije v Sloveniji.
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