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Organizacija seminarjev
za nove sodnike

Vsaj 1x letno se organizira
seminar za nove sodnike.
Najbolj primeren čas je
september, ko se pričenjajo
vsa tekmovanja.

Oglaševanje v medijih
(internet, časopis, radio)

Seminar se oglašuje na
specializiranih ter splošnih
internetnih portalih.
posamezne oglase je potrebno
dati na radio ter v tiskane
medije.

Predstavitveni video

Narediti je potrebno
predstavitveni video, v
katerem se prikaze pozitivna
ter zanimiva stran sojenja

Klubi
(osebni obisk treningov, pogovor
s trenerji, ciljna starost U16-U18)

Pomožni sodniki
(košarkarsko zaledje)

Cilj je iz klubov pripeljati čim
več kandidatov. Predstavniki
SO se udeležijo treningov U16
ter U18, kjer predstavijo v
pozitivnem smislu delo
sodnikov ter zaintrigirajo
mlade kandidate k obisku
semirajev.
Pomožni sodniki so ena od
košarkarsko bolje izobraženih
ciljnih skupin, ki ima v svojih
vrstah verjetno veliko
primernih kandidatov za nove
sodnike.
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DELEGIRANJE NA
TEKME

SPREMLJANJE
SODNIKOV

IZOBRAŽEVANJE

Sodnike se takoj po narejenem izpitu
začne delegirati na tekme ŠKL, UKL ipd. Za
delegiranje skrbijo Dremelj, Turk in Javor
Edo. V sodelovanju s KZS se sodnike čim
prej vključi v tekmovanja mlajših
kategorij.
SO DKSL potrdi skupino spremljevalcev
sojenja, ki jih ciljno izobrazi ter usmeri v
proces ustvarjanja sodnikov. SO pripravi
obrzec s katerim se sodnike ocenjuje.
Enega od članov SO se zadolži, da zbira vse
podatke na enem mestu in ustvari za
posamezne sodnike skupno bazo podatkov.

SO DKSL poskrbi, da se skozi
sezono izvedejo dodatna
izobraževanja za sodnike in
spremljevalce sojenja

Sodnike se glede na poročila spremljevalcev
sojenja selekcionira in postavi v tri skupine.
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PROMOCIJA NA
ČLANSKE LISTE

osnovni nivo (sodniki, ki niso uspeli
napredovati ter so ostali na nekem
začetnem nivoju, a so še vedno koristni za
sojenje tekem na osnovnem nivoju
srednji nivo (sodniki, ki so napredovali v
svojem znanju in kažejo potencial a se mora
z njimi še vedno delati. Sodijo lahko že tudi
bolj zahtevne tekme
višji nivo (sodniki, ki so zelo napredovali in
so material za prihodnost ter prehod na
državne liste

Sodnike, ki se izkažejo na višjem nivoju
spremljanja sojenja in se SO DKSL
opredeli, da je njihova kvaliteta dovolj
visoka, se promovira na sodniške tabore
pod okriljem ZKSS in posledično imajo
možnost napredovati na državne liste.

DELO Z SODNIKI
NA DRŽAVNIH
LISTAH

IZVEDBA
SEMINARJEV

OSEBNO
MENTORSTVO

PODPORA NA RELACIJI
DKSL - ZKSS

IZVEDBA SEMINARJEV

Med sezono se izvedejo izobraževanja za
sodnike, ki so že na državnih listah.

OSEBNO MENTORSTVO

Sodnikom, ki si želijo napredka in kažejo
željo se dodelijo osebni mentorji, ki
pomagajo z nasveti, pogovori ter po
možnosti skupnimi ogledi tekem. Glede na
možnosti se tudi tem sodnikom dodelijo
spremljevalci sojenja na posameznih
tekmah.

PODPORA NA RELACIJI
DKSL - ZKSS

SO DKSL nudi popolno podporo
sodnikom in spremljevalcem
sojenja na relaciji med DKSL
in ZKSS v vseh zadevah

UTRDITEV
POZICIJE DKSL
V SLOVENSKEM
PROSTORU

KVALITETNO
PREDVSEM STROKOVNO
DELO

DOLGOROČNI IN
KRATKOROČNI CILJI

PRIPADNOST IN
PREDANOST DKSL

