IZOBRAŽEVANJE IN TRENIRANJE SODNIKA VATERPOLSKIH SREČANJ
Za sojenje na tekmovanjih pod okriljem ZVDS, mora sodnik izpolniti sledeče
pogoje:

TEORETIČNO IZOBRAŽEVANJE

• Sodnik se mora udeležiti letnega izobraževanja na skupščini DSVS. Na
skupščini se preverja teoretično poznavanje pravil v obliki testa. Sodnik, ki
se zaradi opravičljivih razlogov ne more udeležiti preverjanja znanja, se
mora udeležiti nadomestnega izobraževanja, ki ga DSVS organizira v času
največ, 30 dni po skupščini. Sodnik, ki se ne udeleži letnega izobraževanja
in preverjanja znanja, v dotični sezoni ne opravlja funkcij glavnega sodnika,
lahko pa sodeluje kot linijski sodnik ali zapisničar. Sodnik, ki na testu
doseže manj kot 70% pravilnih odgovorov, bo pozvan k ponovnemu
opravljanju testa v roku 14 dni. Če tudi takrat ne izpolni zahtevanih 70%,
ne bo delegiran na tekmovanja v dotični sezoni.
• Sodnik mora izvajati mesečno “on-line” izobraževanje na spletnem mestu
Svetovne zveze vaterpolskih sodnikov (WWR): http://wwpra.org/. Vsak
mesec je objavljen nov video kviz in nov teoretični test. O opravljenem
testu ima vpogled predsednik DSVS. Kdor testov ne bo opravljal, bo najprej
pisno opozorjen, potem pa odstranjen z delegacij in predan v disciplinski
postopek. Sekretar društva mesečno pošlje link do testov vsakemu članu
DSVS, vključno z delegati. V sezoni 2018, bomo enak sistem vzpostavili tudi
prek naše spletne strani.
• Sodnik je dolžan poznati Pravila vaterpolske igre, se udeleževati vseh
izobraževanj, ki jih organizira ZVDS ali DSVS.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

o Sodnik je dolžan redno trenirati. Sodnik mora vsak zadnji dan v
mesecu, v pisarno DSVS javiti število opravljenih treningov, na
predpisanem formularju. Formularje se začne pošiljati s 30.
septembrom in konča s 30 junijem. Treningi se izvajajo brezplačno.
sODNIK mora opraviti vsaj 4 treninge na mesec. Sodniku ni potrebno
trenirati tiste dni, ko je delegiran. Skupaj z delegacijami (tudi
mednarodnimi), mora sodnik zbrati med 5 in 10 tekem na mesečni
ravni. Treniranje se izvaja tudi v času ko uradnih tekmovanj ni.
o Dolžnost sodnika je, da kontaktira trenerja in se dogovori za
treniranje. Dolžnost sodnika je tudi, da se odzove na povabilo
trenerjev. V kolikor je sodnik za opravljanje treninga zavrnjen, mora
to vpisati v formular (kdo in kdaj ga je zavrnil). Sodnik, ki ne pošlje
formularja o treniranju, bo najprej pisno opozorjen. Če dva meseca
ne pošlje formularja, ne bo več delegiran na tekme pod okriljem
ZVDS.
o Sodnik je dolžan soditi vse prijateljske turnirje in tekme, ki jih
organizirajo člani ZVDS. Sodnik lahko, ob dovoljenju DSVS, trenira in
sodi, tudi izven meja Slovenije. Sojenja na prijateljskih turnirjih in
tekmah, se izvajajo brezplačno in se izkoristijo za treniranje. Vsak
trening se zavede v formular.
o Sodnik je dolžan o vsaki delegaciji LEN ali FINA ali drugem uradnem
mednarodnem predstavniku vaterpola, obvestiti ZVDS.
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