Na košarkarski tekmi sem postal
pozoren na delo sodnikov.

Pritegnila me je njuna vloga, a se
mi zdi zahtevna in nehvaležna.

Kaj vse bi moral storiti,
čemu vse bi se moral
odpovedati, da

BI LAHKO POSTAL
KOŠARKARSKI
SODNIK?

Kaj pa bi sploh imel od
tega, če se odločim in to
postanem?

ŽELIŠ POMOČ?

Košarkarska igra velja za eno od
najatraktivnejših kolektivnih športnih panog in z
njo je povezano povsem podobno sojenje.
Zakaj potrebujemo košarkarskega sodnika?
• da na osnovi brezhibnega poznavanja
Pravil košarkarske igre s svojim
ravnanjem na igrišču zagotavlja športno,
korektno in še vedno atraktivno igro,
• da poseže v dogajanje vedno, ko je to
potrebno in nikdar, če s tem izpostavi
zgolj sebe,
• da vsem akterjem tekme zagotavlja enake
pogoje za uresničevanje njihovih načrtov,
ki so korekten odraz upoštevanja Pravil
igre in tehnično taktičnih osnov košarke.
Kdo lahko postane košarkarski sodnik?
• vsakdo (dekle ali fant), ki ga košarkarska
igra pritegne, jo ima rad in jo dovolj dobro
pozna,
• ki zmore dovolj kritično oceniti svojo
odgovornost, pri tej zahtevni vlogi,
• ki je pripravljen s permanentnim
izobraževanjem iz širšega spektra znanj
krepiti svojo osebnostno in sodniško
podobo,
• ki želi v svojem življenju izstopiti iz
povprečja in svojo življenjsko pot
zaznamovati z izjemno bogatim svetom
novih, povsem drugačnih spoznanj.

Katere lastnosti najbolj zaznamujejo
košarkarskega sodnika?
• psihofizično urejenost in stabilnost,
• skrb za zdrav način življenja,
• vedenjska in komunikacijska urejenost,
• poštenost, objektivnost, umirjenost,
• brezhibnost na področju obvladovanja
specifičnih košarkarskih znanj
• prepoznaven interes za pridobivanje novih
potrebnih znanj,
• zmožnost in pripravljenost žrtvovati svoj
čas za sojenje,
• dovolj motivacije tudi v trenutkih krize.
Kaj lahko kandidat za košarkarskega sodnika
pričakuje?
• na začetku predvsem izrazito skrb za
izpolnjevanje svojih obveznosti na
področju učenja določil Pravil igre in
vsebine ostalih aktov, ki regulirajo
košarkarsko igro in tekmovanja,
• predvsem strokovno pomoč s strani
Združenja košarkarskih sodnikov
Primorske, ki poleg usmerjanja in
zaščite mladega sodnika skrbi tudi za
njegov razvoj,
• napredovanje, ko sodnikov osebni vložek
in ocena stroke jasno nakazujeta, da gre za
perspektivnega sodnika.

Kratka, a dovolj jasna informacija naj bo zgolj
spodbuda, da se odzoveš vabilu na tečaj za
košarkarskega sodnika pripravnika, ki bo
potekal na OŠ Draga Bajca Vipava.

Za vse predhodne informacije pa smo na voljo
strokovni sodelavci Združenja košarkarskih
sodnikov Primorske:

Miha Mauer 040 572 779
mauer.zksp@gmail.com
Dejan Levpušček 041 423 510
dejanlevpuscek@gmail.com

Z veseljem pričakujemo tvojo
odločitev Z A.

