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PRAVILNIK ZBORA PLAVALNIH SODNIKOV SLOVENIJE O OPRAVLJANJU
SODNIŠKIH IZPITOV, KATEGORIZACIJI IN NAPREDOVANJU
1. člen
Ta pravilnik obsega:
• pravila za pridobivanje naziva plavalnega sodnika in kategorizacijo plavalnih
sodnikov,
• pravila in pogoje napredovanja plavalnih sodnikov,
• druge določbe.
2. člen
Naziv "plavalni sodnik – začetnik" dobi kandidat, ki se udeleži sodniškega seminarja in
uspešno opravi sodniški izpit.
Seminar je sestavljen iz teoretičnega dela, ki obsega predavanje o Pravilih FINA, kodeksa
ZPSS in splošnih aktov ZPSS ter praktičnega dela, ki obsega spoznavanje plavalnih tehnik,
štartov, obratov in najpogostejših napak ter poteka tekmovanja.
Izpit je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu kandidat pisno
odgovarja na vprašanja iz pravil FINA. Praktični del kandidat opravlja na plavalnem
tekmovanju.
3. člen
Predavanja in izpit vodijo predavatelji, ki jih določi SS ZPSS. Izpit uspešno opravi kdor
doseže:
• najmanj 85% pravilnih odgovorov na teoretičnem delu izpita,
• pozitivno ocena na praktičnem delu izpita.
Pozitivno oceno vpiše predavatelj na izpitni list in ga arhivira v arhivu ZPSS.
4. člen
Izpit za plavalnega sodnika lahko opravlja oseba, ki je stara najmanj 16 let in je:
• državljan Republike Slovenije,
• tujec z dovoljenjem svoje nacionalne zveze ter z dovoljenjem za prebivanje v
Republiki Sloveniji.
Kandidat mora imeti dober oziroma korigiran vid, sluh in dobro telesno pripravljenost.
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5. člen
Plavalni sodniki so kategorizirani v naslednje kategorije:
A.
B.
C.
D.
E.

mednarodni plavalni sodnik,
državni plavalni sodnik,
plavalni sodnik,
plavalni sodnik – začetnik,
častni plavalni sodnik.
6. člen

Kategorizacija se opravi enkrat letno.
Za napredovanje iz kategorije »D« v kategorijo »C« mora kandidat izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
• da je po oceni svojega klubskega vodje sodniškega zbora uspešno opravljal sodniške
naloge,
• da ni kršil kodeksa ZPSS,
• da je sodil vsaj petkrat v enem letu ali osemkrat v dveh letih na tekmovanjih, ki so v
koledarju PZS, pri čemer je en del tekmovanja šteje kot eno sojenje.
Za napredovanje iz kategorije »D« v kategorijo »C«, plavalni sodnik napreduje na predlog
vodje klubskega sodniškega zbora.
Za napredovanje iz kategorije »C« v kategorijo »B« mora kandidat izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
• Veljajo enaka pravila kot iz kategorije »D v kategorijo »C«,
• Da se udeležuje izobraževanj v sklopu ZPSS.
Plavalni sodnik napreduje na predlog vodje klubskega sodniškega zbora s soglasjem
regijskega koordinatorja, pri čemer mora imeti status sodnika »C« najmanj dve leti.
7. člen
Sodnik lahko v naslednjo kategorijo napreduje na predlog člana SS ZPSS prej kot v dveh
letih, če njegovo znanje in odnos močno odstopa od povprečja (izredno napredovanje).
Kategorizacije oz. potrditev napredovanj opravi SS ZPSS enkrat letno po zimskih državnih
prvenstvih.
8. člen
Državni plavalni sodnik (kategorija »B«) napreduje v status kandidata za mednarodnega
sodnika po predlogu vodje klubskega sodniškega zbora in regijskega koordinatorja.
Sodnik je kandidat za mednarodnega sodnika najmanj dve leti. Kandidat za mednarodnega
sodnika izvaja sodniške naloge pod nadzorom mentorja, imenovanega s strani SS ZPSS.
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Imenovani mentor mora imeti kategorijo mednarodnega sodnika ter spremljati in ocenjevati
delo kandidata za mednarodnega sodnika, po kriterijih določenih s strani SS ZPSS. Na
podlagi pozitivne ocene s strani mentorja, kandidat za mednarodnega sodnika napreduje v
kategorijo »A«.
9. člen
Kandidate za FINA listo izbere in predlaga SS ZPSS izmed FINA sodnikov in mednarodnih
sodnikov, skladno s pogoji, ki so določeni s strani FINA.
10. člen
Delegirani plavalni sodniki in člani izpitne komisije so v skladu s Pravilniki PZS za svoje delo
upravičeni do plačila.
11. člen
Za izredne uspehe pri opravljanju sodniških nalog ali pri delu v sodniški organizaciji lahko
ZPSS svojim članom podeli pohvale in nagrade.
12. člen
V primeru grobih kršitev kodeksa plavalnih sodnikov in škodovanju ugleda ZPSS lahko SS
ZPSS skupščini ZPSS predlaga ukrep odvzema sodniške licence posameznemu plavalnemu
sodniku.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj, ko ga sprejme skupščina ZPSS.

Maribor, 23.03.2019

Predsednik ZPSS
Franc Rauter
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