SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
NORDIJSKE DISCIPLINE
KOMISIJA ZA SODNIKE IN TD

PRAVILNIK ZA SMUČARSKE SODNIKE ZA SKOKE IN
NORDIJSKO KOMBINACIJO
1.

SMUČARSKI SODNIKI
Smučarski sodniki so organizirani v okviru osnovnih smučarskih organizacij (smučarski
klubi ali društva ).

2.

NALOGE
Naloge komisije za sodnike in TD na nivoju SZS so:
- vodenje evidence o smučarskih sodnikih
- pomoč osnovnim organizacijam pri organizaciji tečajev za pridobitev novih sodnikov
- napredovanje smučarskih sodnikov
- organizira strokovne seminarje
- evidentira kandidate za FIS smučarske sodnike in tehnične delegate
- seznanjanje smučarskih sodnikov s spremembami pravil IWO in domačih pravil
- pomoč pri izvedbi predsezonskega seminarja za tehnične delegate in ocenjevalne sodnike

3.

KOMISIJA ZA SODNIKE IN TEHNIČNE DELEGATE
NORDIJSKI KOMBINACIJI

V SKOKIH IN

Komisija je sestavni del odbora za skoke in nordijsko kombinacijo. Komisijo na odboru ali
zboru predstavlja predsednik ali namestnik.
Predsednika in člane komisije imenuje in razrešuje odbor za skoke in NK
Komisijo sestavlja (6) šest članov; po (2) dva člana iz gorenjske in ljubljanske regije ter eden
(1) iz štajersko koroške regije in predsednik FIS sodnikov. Vsi člani komisije morajo biti sodniki
najmanj državnega naziva (komisijo lahko še dodatno sestavljajo posamezni sodniki, ki so
določeni za posamezne naloge).
V komisiji ima vsak član en glas (skupno 6 šest), ostali pridruženi člani nimajo pravice
glasovanja. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilni glas predsednika.
V komisiji mora biti član odgovoren za evidenco in en član odgovoren za izobraževanje.
Predsednik mora biti FIS sodnik.
Komisija praviloma opravlja svoje delo na rednih sejah, ki jo sklicuje predsednik, v njegovi
odsotnosti pa namestnik.
Naloge sodniške organizacije so naslednje:
-

organizira strokovne seminarje ob sodelovanju z odborom za FIS sodnike
skrbi za sprotno izobraževanje in preverjanje znanja sodnikov in tehničnih delegatov ter
usklajuje njihovo napredovanje
analizira delo sodnikov in tehničnih delegatov
vodi evidenco, kategorizacijo sodnikov, izdaja in potrjuje sodniške izkaznice.
skrbi za vzgojo novih sodnikov in tehničnih delegatov
delegira sodnike in TD za domača tekmovanja in ocenjuje njihovo delo
v sodelovanju s tekmovalno komisijo organizira letne seminarje
imenuje izpitne komisije

4.

SMUČARSKI SODNIK
Na vseh tekmovanjih, ki jih organizirajo osnovne smučarske organizacije v okviru Smučarsk e
zveze Slovenije in FIS, morajo sodniške zadolžitve v tekmovalnem odboru opravljati
smučarskimi sodniki z ustreznim nazivom in licenco. Enako velja za mednarodna tekmovanja,
ki se organizirajo v Sloveniji.

5.

PRIDOBITEV NAZIVA SMUČARSKI SODNIK
Sodnik za skoke, teke in nordijsko kombinacijo lahko postane kandidat, če je:
-

6.

RAZREDI SODNIKOV ZA SKOKE, TEKE IN NORDIJSKO KOMBINACIJO
-

7.

dopolnil 18 let starosti
uspešno opravil teoretični izpit za smučarskega sodnika
za sodnika za skoke opravil še praktični del izpita
član osnovnega kluba
aktivni delavec v klubu

sodnik klubskega razreda
sodnik regijskega razreda
sodnik državnega razreda
FIS sodnik ( mednarodni sodnik za skoke)

POSTOPEK IZPITOV

za klubskega sodnika:
- teoretični izpit: Tečaj obsega predavanja o smučarskih skokih, poletih, nordijski
kombinaciji, tekih, splošnih pravilih za vse tri panoge, ter o pravilniku o domačih tekmovanjih v
skokih in NK,
obvezno je potrebno na videu prikazati praktično ocenjevanje skokov,
- praktični izpit se opravlja z ocenjevanjem na skakalnici, ki ga lahko izvedemo na dva
načina. Kandidat je lahko peti ocenjevalni sodnik med ostalimi sodniki, med katerimi morajo
biti najmanj trije državni in en regijski sodnik. Druga možnost je, dva do pet kandidatov poleg
rednih sodnikov, med katerimi morajo biti najmanj trije državni in dva regijska, lahko ocenjujejo
v različni etaži istega sodniškega stolpa,
- analiza ocenjevanja in podelitev naziva smučarskega sodnika za skoke. Mentor, ki mora
biti vsaj državni sodnik, po tekmi izdela analizo ocenjevanja. Sodniška komisija kandidatom, ki
so uspešno opravili izpit, podeli naziv smučarskega sodnika za skoke in NK in jim izda
ustrezne dokumente,
- plačilo vseh stroškov v zvezi z izpitom vključno z bronastima znakoma.

za regijskega sodnika:
- napredovanje iz klubskega sodnika v regijskega opravi komisija za sodnike in TD na
predlog osnovne smučarske organizacije,
- plačilo stroškov za srebrna sodniška znaka.

za državnega sodnika:
-

8.

teoretični izpit za državnega sodnika,
izpiti so v sklopu seminarja za sodnike in TD v jesenskem času,
plačilo izpita in zlatih sodniških znakov.

NAPREDOVANJE V VIŠJI RAZRED
Smučarski sodnik (naštete so zahteve in možnosti ) lahko napreduje v višji razred na naslednji
način:

v regijskega sodnika:
-

aktiven v osnovni smučarski organizaciji
član SZS
tri leta mora opravljati delo klubskega sodnika
da ga je predlagala osnovna smučarska organizacija
člani državnih reprezentanc lahko napredujejo hitreje (v enem letu)
zelo aktivni smučarski delavci lahko napredujejo hitreje (v dveh letih)
najmanj tri sodniške aktivnosti letno
napredovanje opravi sodniška komisija

v državnega sodnika:
-

aktiven v osnovni smučarski organizaciji ali na SZS
član SZS
tri leta mora opravljati delo regijskega sodnika
da ga je predlagala osnovna smučarska organizacija
člani državnih reprezentanc, lahko napredujejo hitreje (v enem letu)
zelo aktivni smučarski delavci lahko napredujejo hitreje (v dveh letih)
najmanj tri sodniške aktivnosti letno
potrditev kandidature izreče komisija za sodnike in TD
potrjen kandidat mora opravite še teoretični del izpita

v FIS sodnika ali tehničnega delegata:
-

9.

najmanj tri leta državni sodnik
ko je bila podana prijava, še ni dopolnil 43 let starosti (možne so izjeme)
da ga je za kandidata predlagala osnovna smučarska organizacija in potrdila sodniška
organizacija
da je pisno izrazil željo po imenovanju za FIS kandidata
tekoče znanje enega od uradnih FIS jezikov
dveletno šolanje na nacionalnem nivoju
za kandidata za TD mora FIS - i dokazati dolgoletno praktično delo
ob kandidaturi mora ponovno opraviti poseben test za sodnika ali delegata

PRAVICE IN DOLŽNOSTI SMUČARSKIH SODNIKOV
Smučarski sodnik ima pravico:
-

da aktivno sodeluje v sodniških organizacijah
da nosi sodniški znak in sodniški emblem ( našitek )
da za sodelovanje na tekmovanju prejme povrnjene stroške
da uživa vse druge pravice, ki mu kot smučarskemu sodniku pripadajo

Dolžnosti smučarskega sodnika:
-

da sodeluje na smučarskem tekmovanju za katerega je določen
da je kot smučarski sodnik pri svojih odločitvah in delu nepristranski
da se aktivno izobražuje in sodeluje pri izobraževanju ostalih sodnikov
da se tekoče seznanja z novostmi v tekmovalnih pravilih
da čuva ugled smučarskih sodnikov

Kaznovanje smučarskega sodnika:
-

10.

pisni ukor
prepoved opravljanja sodniških funkcij za določeno obdobje
odvzem naziva smučarskega sodnika ali TD

PRENEHANJE FUNKCIJE SODNIKA IN TEHNIČNEGA DELEGATA
Sodniku preneha pravica do sojenja na tekmah po sezoni v kateri je dopolnil 60 let. Za
opravljanje funkcije tehničnega delegata in asistenta tehničnega delegata pa po sezoni v

kateri je dopolnil 65 let starosti. Po tem času mu ostanejo vse pravice sodnika. V primeru
ostavke ali odvzema naziva lahko sodniške pravice prenehajo v določenem roku.

11.

PRAVILNIK O DELEGIRANJU SODNIKOV IN TEHNIČNIH DELEGATOV ZA
SMUČARSKE SKOKE IN NORDIJSKO KOMBINACIJO
Sodniška komisija za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo (NK) pri Smučarski zvezi
Slovenije (SZS) delegira sodnike in tehnične delegate (TD, TDA) za vsa tekmovanja, ki jih
prireja SZS v poletni in zimski sezoni. Ta tekmovanja so državna prvenstva in republiška
pokalna tekmovanja v smučarskih skokih in NK.
Pred vsakim delegiranjem se izdela analiza ocenjevanja sodnikov in dela tehničnih delegatov
v pretekli polsezoni (zima ali poletje). Sestavljena je iz analize višjega (previsokega)
ocenjevanja tekmovalcev kluba, katerega član je sodnik (1.), in iz analize odstopanja od
srednje ocene (2.). Pod 1. se analizirajo vsi skoki posamezne tekme, pod 2. pa 100 (sto)
skokov od prvo uvrščenega tekmovalca ali ekipe naprej. Če je skokov manj kot 100 (sto ), se
analizirajo vsi skoki. Tekmovanje za več kategorij tekmovalcev (npr.: D 15, D 14 in Dekleta
članice), ki skačejo na isti skakalnici, se analizira kot eno tekmovanje. Pri več kot sto skokih je
potrebno v celoti analizirati DP oziroma višjo kategorijo tekmovalcev. Ekipno in posamično
tekmovanje, ki sta organizirani v enem dnevu, se analizirata kot dve ločeni tekmovanji.
Analiza pod 1. se izdela po formuli FIS-e, analiza pod 2. pa predstavlja odstopanje od srednje
ocene sodnikov. Pri analizi pod 2. odstopanje za eno točko od srednje ocene šteje enojno, za
eno in pol točke dvojno in za dve ali več točk trojno. Analiza vseh tekmovanj sestoji iz dveh
številk, ki predstavljata analizi pod 1. in 2. Če analiza pod 1. ni možna, jo označimo z NA (ni
analize). Podrobnosti so razvidne iz navodil za izdelavo analize: Sodniki se razvrstijo po
kvaliteti glede na naziv in analizo ocenjevanja, kar je eden od kriterijev za delegiranje. Analiza
se opravlja računalniško v okviru programa smusko.
Delo tehničnih delegatov se analizira tako, da se pregleda poročila z vseh tekmovanj. Tehnični
delegati, ki ne pošljejo pravočasno poročila s tekmovanja na SZS, v naslednji sezoni ne
morejo biti delegirani za TD. Kriteriji za analizo se lahko s sklepom sodniške komisije
spremenijo.
Na jesenskem seminarju za sodnike in TD se klube obvesti o rezultatih analize sodniškega
ocenjevanja in dela tehničnih delegatov.
Na tekme pokala in DP se lahko delegira le sodnike in TD z veljavno licenco. Licenca se
pridobi vsako leto na jesenskem seminarju in velja dve leti. Za licenco TD in TDA je potrebno
na seminarju opraviti še dodaten test. Sodniki in TD lahko pridobijo licenco, če imajo naziv
državnega ali regijskega sodnika in če v prihodnji sezoni ne bodo presegli starostne meje 60
let pri sodnikih in 65 let pri TD in TDA. Veljavnost licence pogojuje tudi članstvo v SZS.
Na vsako tekmovanje se praviloma delegira tri sodnike in TD. Sodnik, ki je napisan prvi, je
predviden za člana razsodišča. Za državna prvenstva, razen pri cicibanih, in za
pomembnejše tekme članov in mladincev, se poleg tehničnega delegata delegira še asistenta
tehničnega delegata.
V primeru, da klub organizator nima dovolj ustreznih sodnikov, se lahko delegira tudi štiri ali
vseh pet sodnikov. Za državno prvenstvo članov se poleg TD in TDA delegira tudi vseh pet
sodnikov, ki morajo biti FIS sodniki in delegati ali uradni kandidati za licenco FIS.
Uradne kandidate za FIS sodnike in delegate je potrebno delegirati najmanj dvakrat v vsaki
polsezoni, ker morajo opraviti vsaj pet aktivnosti letno. Za državna prvenstva članic, mladink,
mladincev, deklic in dečkov se delegira državne sodnike in TD, izjemoma kvalitetne regijske
sodnike. Za pokalna tekmovanja in DP cicibanov se delegira državne in regijske sodnike ter
TD.
Organizator tekmovanja mora za svojo tekmo predvideti samo sodnike z licenco, za DP
državne, za pokalne vsaj regijske sodnike z licenco, za ostale tekme pa lahko tudi klubske
sodnike, člane SZS.

Pri delegiranju TD in TDA se poleg licence za TD upošteva še aktivnost in večletna praksa,
kar še posebej velja za nordijsko kombinacijo.
V vsaki polsezoni (zima, poletje) je potrebno vsaj enkrat delegirati vsakega sodnika in TD z
licenco. Za preostala prosta mesta za delegiranje pa je potrebno izdelati dodatno zastopanost
po klubih na podlagi naslednjih kriterijev:
- število sodnikov in TD z licenco v klubu
- število in zahtevnost tekmovanj, ki jih klub organizira
- tekmovalna uspešnost kluba
Pri dodatno delegiranih sodnikih in TD pa je potrebno upoštevati naziv, kvaliteto in število
aktivnosti sodnika. Če je mest za delegiranje manj kot sodnikov in TD z licenco, je prav tako
potrebno upoštevati opisane kriterije in dati prednost kvalitetnim sodnikom z višjim nazivom in
tistim, ki v pretekli polsezoni niso bili delegirani ali niso imeli možnosti za aktivnosti.
Za delegiranje na zahtevnejša tekmovanja in na tekme višjih kategorij se morajo upoštevati
rezultati analize ocenjevanja sodnikov in dela tehničnih delegatov. Prednost imajo kvalitetnejši
sodniki in TD. Pri delegiranju naj se v okviru možnosti upošteva krajevna oddaljenost sodnikov
in TD od mesta tekmovanja.
TD in TDA morata biti iz različnih klubov, vendar ne iz kluba organizatorja. Tudi delegirani
sodniki morajo biti predvidoma iz različnih klubov, razen če pride do nepredvidenih zamenjav.
TD ali TDA in eden od delegiranih sodnikov sta lahko iz istega kluba, vendar je lahko v
razsodišču samo TD ali TDA.
Klubi morajo pravočasno obvestiti sodniško komisijo o morebitnih predlogih za delegiranje
svojih sodnikov in tehničnih delegatov. Pri tem lahko predlagajo prednostno listo glede na
aktivnosti v klubu.
Delegiranje za poletno sezono se lahko izdela takoj, ko je potrjen koledar poletnih tekmovanj.
Za delegiranje za zimsko sezono pa mora biti poleg koledarja zimskih tekmovanj opravljen še
jesenski seminar za sodnike in TD, kjer se na novo pridobijo licence.

12.

PLAČILO PRIJAVNINE, SODNIŠKIH ZNAKOV, IZKAZNICE
Ob prijavi je potrebno vplačati vse stroške za opravljanje izpita, gradiv, izkaznice, znakov in
predavateljev z najemi prostorov. Znesek določi komisija za vsako leto posebej. Isto velja za
opravljanje izpita za državnega sodnika.

13.

VELJAVNOST PRAVILNIKA
S sprejetjem tega pravilnika prenehajo veljati vsi dosedanji pravilniki, ki se nanašajo na
delovanje smučarskih sodnikov za skoke in nordijsko kombinacijo v Sloveniji. V primeru, da
določenih pravil ni zajetih v tem pravilniku, se upošteva veljavni pravilnik IWO.
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