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1. SPLOŠNO
Slovenska potapljaška zveza – SPZ organizira izobraževanja in vodi evidenco sodnikov prostega
potapljanja.
SPZ lahko pri izobraževanju mednarodnih sodnikov prostega potapljanja sodeluje z organizacijami,
kot so CMAS, AIDA International, Apnea Academy in druge.
Vsi kandidati za sodnike SPZ se morajo udeležiti izobraževalnega seminarja za sodnike prostega
potapljanja SPZ. KPP pri SPZ organizira izobraževanje sodnikov po posebnem pravilniku, ki ga
pripravi komisija.
Vodja tečaja izobraževanje mora biti vsaj inštruktor po eni izmed priznanih šol prostega potapljanja.
SPZ vodi evidenco sodnikov prostega potapljanja. Lista je dostopna preko interneta in se obnavlja
sproti.
Zaželeno je, da ima sodnik SPZ tudi mednarodno priznano sodniško izobrazbo po programu
mednarodno priznane organizacije.
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2. NAČIN SOJENJA NA DRŽAVNIH PRVENSTVIH V PROSTEM POTAPLJANJU
Na državnih tekmovanjih v PP je organizirana Sodniška komisija, ki je odgovorna za vse strokovne
odločitve v zvezi s tekmovanjem.
Sodniško komisijo sestavljajo:
glavni sodnik,
pomožni sodnik (po potrebi),
predsednik Organizacijskega odbora,
delegat SPZ,
uradni zdravnik (anesteziolog ali zdravnik hiperbarične medicine) ??!!
Sodniški komisiji predseduje glavni sodnik. Sodniška komisija sprejema odločitve z večino glasov.
Sodniška komisija mora biti prisotna na uradnem treningu in tekmovanju od začetka segrevanja do
konca tekmovanja, in ima sledeče dolžnosti:
Skrbeti , da se uradni trening in tekmovanje vodi strogo v skladu s pravilnikom,
preverjati tekmovalce in njihovo opremo pred in po preizkusu, in po izhodu iz vode,
prekiniti uradni trening ali tekmovanje, v kolikor je varnost tekmovalcev ali potapljačev
asistentov kakorkoli ogrožena (spremenjeni meteorološki, organizacijski ali tehnični
pogoji),
diskvalificirati tekmovalca, ki ne spoštuje pravilnika,
odločati o kršitvah pravilnika na zahtevo delegata SPZ,
po vsakem tekmovalnem dnevu sestaviti poročilo,
Sodniška komisija mora sodelovati v delu komisije tekmovanja.
Najkasneje 3 dni po zaključku tekmovanja mora glavni sodnik v imenu Sodniške komisije predati
organizatorju tekmovanja zaključno poročilo.
Sojenje na mednarodnih tekmovanjih je prilagojeno standardom in pravilnikom mednarodne
organizacije po kateri se tekmovanje organizira.

3. RAZPOREJANJE SODNIKOV PO DRŽAVNIH TEKMOVANJIH
SPZ po objavi tekmovanj povabi sodnike v evidenci sodnikov za sodelovanje na tekmovanjih. V kolikor
se za tekmovanje prijavi več sodnikov ima prednost izkušenejši sodnik, oziroma se odloči z žrebom. V
kolikor se na tekmovanje ne prijavi nihče iz evidence sodnikov, SPZ dodeli sodnika iz geografsko
ugodnejše lokacije.
Sodniki praviloma za svoje delo (ne!!?) prejemajo plačila. Sodniki, ki sodijo na državnem tekmovanju
so upravičeni do nadomestila stroškov po veljavnih računovodskih standardih. Stroški lahko zajemajo
kilometrino in materialne stroške po priloženih računih (stroške namestitve izven kraja bivanja in
stroške prehrane, ki morajo biti potrjeni z izdanimi računi po dogovoru na ime organizatorja ali SPZ).
Stroške sodnikov praviloma krije organizator tekmovanja. V kolikor so na razpolago namenska
sredstva pri SPZ se ta razporedijo enakovredno na vsa razpisana tekmovanja.
Mednarodni sodniki za svoje delo prejmejo plačilo po tarifi mednarodne organizacije in povračilo
stroškov – potovanja in bivanja za čas dela na tekmovanju.

4. LICENCE SODNIKOV IN VODENJE EVIDENCE
Sodniške licence podeljuje SPZ kandidatom, ki so uspešno opravili izpit za sodnike prostega
potapljanja po programu SPZ. Licence se obnavlja za vsako koledarsko leto. Za podaljšanje licence v
naslednjem koledarskem letu mora sodnik:
- soditi državnemu ali mednarodnemu rekordu ali
- soditi na državnem ali mednarodnem tekmovanju ali
- opraviti obnovilni seminar za sodnike SPZ
- opraviti izpit za mednarodne sodnike pri drugi organizaciji
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Vsi sodniki, ki ne bodo izpolnjevali pogojev za podaljšanje licence se izbrišejo iz evidence za tekoče
leto. O posebnih primerih odloča komisija PD SPZ. Sodniki brez licence lahko sodijo le na klubskih in
drugih neformalnih tekmovanjih.
Mednarodni sodniki so dolžni mednarodni krovni organizaciji napovedovati svoje sodniške aktivnosti.

5. IZOBRAŽEVALNI PROGRAM SODNIKOV PP IN ZAHTEVNE SPOSOBNOSTI
Pogoji za sodelovanje na seminarju:
- starost najmanj 21 let
- opravljen tečaj iz PP pri eni izmed šol – vsaj AA2 ali AIDA**
- opravljen osnovni tečaj prve pomoči (velja tisti od vozniškega dovoljenja)
- izkušnje kot tekmovalec, trener, safety diver ali organizator tekmovanj
- zaželena osnovna potapljaška izobrazba vsaj CMAS*, PADI OWD ali druga
ekvivalentna (za outdoor JE obvezna)
Vsebina programa izobraževanja:
- organizacija SPZ
- mednarodne organizacije PP
- mednarodna tekmovanja
- tekmovalne discipline
- pravilnik prostega potapljanja SPZ
- športni pravilnik SPZ
- drugi mednarodni pravilniki (informativno)
- diskvalifikacije in kazenske točke
- obravnava pritožbenega postopka na tekmovanjih
- organizacija tekmovanj
- osnove medicine prostega potapljanja
- obravnava BO in LMC (nujno video o tekmovanjih)
- obravnava t.i. »surfacing protocol«
- varnost na tekmovanjih
- osnove PP in CPR
- reševanje iz vode – bazen (za vse sodnike)
- reševanje iz globine – odprte vode (za sodnike outdoor disciplin)
- praktični pristop merjenju časa, dolžine in globine
- praktični pristop točkovanja na tekmovanjih
Po zaključen seminarju lahko kandidat opravlja izpit za Sodnike prostega potapljanja SPZ.
Izpit zajema najmanj,
TEORETIČNI DEL (pisni del):
•
pravilnik,
•
organizacija tekmovanj,
•
medicina prostega potapljanja
•
reševanje
in PRAKTIČNI DEL:
•
reševanje in PP
•
merjenje časa, dolžine in globine
•
prepoznavanje LMC in BO (video)
•
točkovanje na tekmovanjih
Kandidat z uspešno opravljenim izpitom pridobi letno licenco Sodnika prostega potapljanja SPZ.
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6. KRŠITVE IN UKREPI
DODATNO IZOBRAŽEVANJE, ZAČASNI PREKLIC LICENCE SODNIKA IN IZKLJUČITEV
Sodniki so dolžni svoje zunanje izpopolnjevati tako, da spremljajo morebitnim spremembam pravilnika
PSZ in pravilnikov mednarodnih organizacij. O spremembi veljavnega pravilnika je komisija PD pri
SPZ dolžna sodnike o tem pisno obvestiti.
Sodnikom, ki ne bodo upoštevali veljavne pravilnike, protokole in druge ukrepe SPZ se lahko licenca
za tekoče leto prekliče ali glede na stopnjo kršitve izvrši sledeče ukrepe:
6.1 OBNAVLJANJE ZNANJA
Sodnikom, ki se izkažejo, da ne obvladajo veljavnih pravilnikov SPZ se lahko naloži:
- da ponovno opravijo sodniški izpit; njihova licenca miruje do opravljenega izpita,
- degradiranje kompetenc na asistenta sodnika, za določeno število tekem,
- da ponovno opravijo izpit in za določeno število tekem sodelujejo kot asistenti
sodnikov.
Sodniki ostanejo v evidenci kot aktivni sodniki, vendar ne smejo soditi sami dokler ne izvršijo
zahtevanih ukrepov.
6.2 ZAČASNI PREKLIC LICENCE
Pri hujših kršitvah pravilnikov SPZ se lahko sodniku licenca začasno prekliče. Sodniku se:
- licenca začasno prekliče in se mu naloži asistenco na določenem številu tekem,
- licenca začasno prekliče in se mu naloži ponovno opravljanje seminarja za sodnike
SPZ,
- licenca začasno prekliče, naloži se mu ponovno opravljanje seminarja, po njem pa
asistenco na določnem številu tekem.
Sodniki se za čas trajanja ukrepa brišejo iz evidence aktivnih sodnikov SPZ.
6.3 TRAJNI PREKLIC LICENCE
Ko gre za najhujše kršitve se sodniku lahko izreče sledeče ukrepe:
- trajni preklic sodniške licence in prepoved ponovnega opravljanja sodniškega izpita,
- trajni preklic vseh licenc SPZ
- preklic vseh licenc in izključitev iz SPZ
Sodnike se trajno izbriše iz evidence sodnikov SPZ.
O ukrepih odloča Komisija za prosto potapljanje pri PZS.

7. POSEBNI PRIMERI
Sodnik mora biti nepristranski in ne sme soditi bližnjim sorodnikom, tekmovalcev iz matičnega kluba,
tekmovalcem, katerim je hkrati trener. V primeru konflikta interesov se sestavi sodniška komisija s
dodatnim pomožnim sodnikom.

8. PREHODNO OBDOBJE
KPP določi prehodno obdobje 18 mesecev od obravnave tega pravilnika. V tem času KPP pripravi
natančen program izobraževanja sodnikov in organizira redne letne seminarje.
Do preteka prehodnega obdobja mora glavni sodnik izpolnjevati sleče pogoje:
- je član SPZja,
- naziv inštruktorja po eni izmed mednarodnih šol prostega potapljanja,
- podpisati mora izjavo, da je temeljito preučil tekmovalni pravilnik,
- je sodeloval na vsaj 1 tekmovanju v prostem potapljanju kot tekmovalec, trener,
safetydiver ali sodnik ali,
- je aktivno sodeloval pri nastajanju tekmovalnega pravilnika SPZ.
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9. DRUGO
……..
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