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Ljubljana,  22. 09. 2011 

 

Zadeva: Sprememba igralnih pravil pri mlajših selekcijah 

Pozdravljeni, 

Verjetno ste že vsi seznanjeni z novimi tekmovalnimi pravilniki za sezono 2011/2012. Na tekmovanjih 

mlajših selekcij (dečki/deklice in kadeti/kadetinje) bo po novem na celotni ravni tekmovanja do 

četrtfinalnih tekem prisoten zgolj en sodnik. Tekmovalne pravilnike je OZS sprejela enostransko, brez 

predhodnega posvetovanja in kakršnega koli sodelovanja s sodniško organizacijo. 

 

V DOS Ljubljana smo spričo nastale situacije zelo zaskrbljeni, saj s tem izgubljamo še edino možnost 

za nabiranje prepotrebnih sodniških izkušenj za mlajše sodnike.  . 

Vsa ta leta opozarjamo, da je število sodnikov v vpadu in da imamo v DOS-ih resne težave z 

zagotavljanjem sodnikov na tekmah (dokaz je kolaps v Kopru, kjer za letošnjo sezono ni sodnikov!!!). 

Če bi nekdo na hitro pogledal situacijo ob novo sprejetih tekmovalnih pravilnikih bi rekel, da je to za 

območne sodniške organizacije bolje, ker potrebujemo manj sodnikov za te tekme. Žal pa ni tako. Na 

te turnirje smo vedno delegirali dva sodnika, enega izkušenega in enega začetnika, ki je lahko na teh 

tekmah pridobival izkušnje ter nasvete za izbolšanje sojenja. Tudi tako smo se vsa ta leta trudili 

izobraževati sodnike začetnike in s tem vzdrževati kakovost sojenja. Sedaj te možnosti nimamo več in 

bomo primorani sodnike začetnike pošiljati v "ogenj" na take turnirje, kar pa ni rešitev niti za sodnike 

niti za klube. Slaba volja se bo povečevala na obeh straneh. Vendar drugačne rešitve ne vidimo, se pa 

bojimo, da bomo na ta način izgubili še več sodnikov in s tem bodo težave iz sezono v sezono le še 

večje. 

DOS Ljubljana vas v želji po ohranitvi kakovosti sojenja poziva, da se na te tekme še vedno delegira 

dva sodnika tako kot prejšnje sezone, kar pomeni, da bo strošek sojenja za klube isti kot prešnjo 

tekmovalno sezono. S tem bomo lahko vzgajali sodniški kader in tudi klubom zagotovljali kvalitetno 

sojenje. 

Prosim vas, da nam v čim krajšem možnem času na naslov info@drustvo-doslj.si posredujete vaš 

odgovor.   

Za vaše razumevanje se vam zahvaljujemo in vas v želji, da bomo sodelovali tudi v prihodnje, lepo 

pozdravljam. 

Lep pozdrav, 

Jana Prešeren 

Predsednica DOS Ljubljana 


