Spoštvani kolegi in kolegice,

Kot v navadi se vrhovni sodniki vsako leto dobimo na obnovitvenem seminarju, da obnovimo
svoje znanje in se seznanimo z novostmi v pravilnikih. Tako tudi letos Izvršni odbor Sodniške
organizacije v sodelovanju s Tekmovalno registracijsko komisijo (v nadaljevanju TRK)
organizira:

OBNOVITVENI SEMINAR ZA VRHOVNE SODNIKE
Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike se bo odvijal v dveh terminih in sicer 14. in 21. 4.
2017 od 16. do 19 v prostorih Študenskega kampusa v Ljubljani.
(Študentski kampus, Pivovarniška ulca 6, 1000 Ljubljana)

Seminar je obvezen za vse vrhovne sodnike, priporočljiv pa je tudi za vrhovne ligaške in
glavne sodnike.
(Vrhovni sodnik, ki se ne udeleži obnovitvenega seminarja, izgubi možnost delegiranja na turnirje kot vrhovni
sodnik v poletni sezoni 2017 in zimski sezoni 2017/2018, dokler ne opravi individulanega obnovitvenga testa pri
predavateljih obnovitvenega seminarja.)

Prosim vse vrhovne sodnike in ostale zainteresirane sodnike, naj javijo, kateri datum se bodo
udeležili obnovitvenega seminarja.
Na seminarju bo predsednica TRK, go. Anja Regent predstavila novosti iz pravilnikov
tekmovanj:
- V primeru, da se igralec ne udeleži tekmovanja in ne sporoči, da ga ne bo, se tak prekršek kaznuje z eno
mesečno prepovedjo tekmovanja. (Prekršek je nemudoma potrebno sporočiti ge. Regent, g. Jerkiču in g.
Hamu.)
- Tekmovalec lahko v 1 letu le 2-krat predloži zdravniško opravičilo.
- Predlog: Pozna odjava se kaznuje z 3 kazenskimi točkami.
Pozna odjava po kvalifikacijah pred žrebom za glavni turnir se kaznuje s 3 kazenskimi točkami.
- Liga: Na vseh ligaških tekmovanjih je obvezen protokol otvoritve ligaškega srečanja. Ekipe morajo obvezno
nositi identične majice oz. oblačila.
V letošnjem letu bo v ekipah več igralcev z dvojno registracijo, na enem srečanju pa lahko nastopa le
eden igralec z dvojno registracijo.
- Predlog: podan je bil predlog, da se kvalifikacije igrajo v petek popoldan, prav tako se finalna srečanja izvedejo
v ponedeljek popoldan. (priporočljivo)
- FIN 12 B: če je igralcev več kot 2 in manj kot 9, se turnir izvede po sistemu round robin .
- Fair Play: Spoštovanje fair playa poteka na državnih prvenstvih.
Navodila za spoštovanje fair playa morajo biti izobešena na oglasni deski na vseh turnirjih. Posebej pa
morajo biti pravila izpostavljena na vseh ligaških srečanjih in državnih prvenstvih, kjer jih sodnik predstavi vsem
prisotnim.

S spoštvanjem,
Blaž Anže Pipan
Sekretar SO

