Napotki za k Vaterpolskim pravilom FINA 2015
(Posvet s predsednikom tehničnega komiteja za vaterpolo, g. GiannijemLonzijem)

Spoštovani Kolegi;
Nova sezona je že v teku. »Pritisk« na sodnike se stopnjuje. V želji pomagati sodnikom k dvigu
kakovosti posredujemo čistopis navodil iz pretekle sezone.

NAVADNI PREKRŠKI (Moto ostaja isti « Manj je več«)
Paziti je potrebno, da dosodimo le tiste prekrške, ki vplivajo na potek igre. Do sedaj smo bistveno
zmanjšali število piskov, kar pomeni manj vplivov na igro, kljub temo, pa se še vedno dogajajo
primeri, ko se zapiskajo prekrški po nepotrebnem.
Glava pod vodo še ne pomeni prekrška. Gib napadalca proti obrambnem igralcu (z glavo oziroma
telesom) je prekršek v napadu. Posebno pozornost je potrebno posvetiti simuliranju prekrška.
Simuliranje se kaznuje z rumenim kartonom moštvu.
Navadne prekrške dosodimo le takrat, ko igralec v napadu izgubi posest žoge zaradi prekrška,
obenem pa je potrebno, skozi celotno srečanje, upoštevati pravilo prednosti (WP 7.3).
Sodnik, ne sme dovoliti izgube posesti žoge zaradi prekrška. Držanje, vlečenje, potapljanje, branjenje
z dvema rokama kakor tudi »skakanje« preko glave so prekrški. (nekateri tudi izključitveni).
Zamujanje pri dosojanju prekrškov običajno ustavi napadalno akcijo.
Predvsem je to pomembno pri obrambni taktiki »pressing«, ko nekateri obrambni igralci nimajo
namena igrati na žogo ampak je njihov namen igrati na telo.
Kako se lotiti dosojanja prekrškov?
Navadni prekrški predstavljajo približno 75% vseh »piskov« na enem srečanju. Osredotočenost na
navadne prekrške v polju mora biti na isti ravni kakor osredotočenost na dogajanje na pozicija centra.
Vsak prekršek lahko šteje, zato mora sodnik ovrednotiti namero obrambnega igralca.
Ali si ima obrambni igralec namen priboriti posest žoge ali je njegov namen prekršek?
Ali ima napadalni igralec namen izkoristiti pravilo prednosti ter igrati z namenom doseči
zadetek, ali je njegov namen le izsiliti prekršek?
V trenutku, ko si bomo odgovorili na obe vprašanji, se bomo lažje, skladno pravilom, odločili.

Poglavje WP 20: Navadni prekrški
WP 20.1; Sodnik mora dosoditi navadne prekrške skladno pravilom tako, da omogoči razvitje
učinkovite napadalne akcije s priložnostjo za zadetek, obenem pa mora nameniti posebno pozornost
k določilom pravila WP 7.3 (pravilo prednosti).

PREKRŠKI V NAPADU
Pomembno je, kdaj/kako sodnik dosodi prekršek v napadu. Pri odločitvi o prekršku v napadu, ne gre
le za navaden prekršek (kljub temu, da je to le navaden prekršek). Z odločitvijo za prekršek v napadu,
moštvu, ki ima posest žoge, le-to odvzamemo in jo damo moštvu, ki se je do tedaj branilo. Za tak
prekršek se odločimo kadar:
-

neposredno vpliva na potek igre
gre za ponavljajoče prekrške (držanje, odrivanje, igranje pod gladino)
je žoga v napadalnem »sektorju«
gre za nevarno igro (visoko dvignjeni komolci, gibi z glavo proti nasprotniku)

Predno sodnik zapiska za prekršek v napadu, se mora jasno prepričati, da tak prekršek vpliva na potek
igre. Dosoditi prekršek v napadu ko:
-

žoga ni v polmeru v katerem se prekršek zgodi (akcija z žogo se odvija na drugem koncu
igrišča)
je žoga slabo/netočno podana na centrsko pozicijo (obrambni igralci so prej pri žogi od
napadalcev)
se igralci borijo za pozicijo ali
ko prekršek ne vpliva na potek igre

nima smisla. Tovrstne odločitve begajo tako igralce in trenerje kakor tudi gledalce, ki ne razumejo
dosojenega.
POMEMBNO; Sodniki morajo videti vse prekrške, vendar morajo zapiskati samo tiste, ki vplivajo na
potek igre in povzročijo izgubo posesti žoge. Vsekakor, pa je treba nameniti posebno pozornost
razvoju akcije skladno pravilu WP 7.3 (pravilo prednosti).

OBNAŠANJE IN PRIPRAVA SODNIKA
Tako kot se igralci pripravljajo za svoje nastope, se morajo tudi sodniki pripravljati za srečanja na
katerih bodo delili pravico. Zelo pomembno je, da so sodniki v dobri formi, da dobro poznajo pravila
ter, da sledijo napotkom, ki jih objavlja Tehnični komite za vaterpolo pri FINA. Prav tako je
pomembno, da sodniki, pred uradnimi srečanji, opravijo priprave, kjer preskusijo pravila in novosti.
Obnašanje sodnikov mora biti vedno spoštljivo do vseh udeležencev, etično in nevtralno. Sodniki se
morajo držati etičnih kodeksov združenj v katerih delujejo.

POVZETEK
1/ cilj je zmanjšati število nepotrebnih žvižgov
2/ namesto s piski, signalizirati odločitev z rokami (kadar je to možno)
3/ vedno upoštevati pravilo prednosti (v duhu igre)
4/ sodnik mora ukrepati samo takrat, ko je pomembno, nujno in skladno duhu ter pravilom
vaterpolske igre .
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